
Zápisnica č. 3  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 12.03.2018 

 
 

 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny  

 

 

Predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga privítal prítomných, otvoril zasadnutie a dal slovo 

p. Potočníkovej.  

 

Pani Potočníková ako členka výboru SVBaNP „Komenského 9, 11, 13, 15“ , Komenského 9, 

Spišská Nová Ves písomne predniesla žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov a následnú 

úpravu parkoviska nachádzajúceho sa oproti vchodom Komenského 11-13. Žiadosť bude 

odovzdaná pracovníkom mestského úradu, oddelenie správy majetku.  

Informovala sa o možnosti výsadby novej zelene v okolí cyklistického chodníka v časti okolo 

Lidla. Ing. Susa podal informáciu, že výsadba zelene v rámci realizácie stavby cyklistického 

chodníka je už ukončená. Nevylúčil možnosť výsadby zelene prostredníctvo oddelenia 

komunálneho servisu 

Ďalej p. Potočníkova poukázala na nedostatočnú čistotu mesta, požiadala o obnovenie 

vodorovného dopravného značenia pred vchodmi Komenského 1 – 15, upozornila na potrebu 

opravy chodníka v prechode „hviezdice“ na Komenského ulici a požiadala o informáciu 

k možnosti výmeny kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu.  

 

Mgr. Jozef Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

Uznesenie č.10/2018  

Rokovania MsV sa zúčastnil Ing. Peter Pekarčík bytom J. Wolkera 1307/34, Spišská Nová Ves,   

ktorý poukázal  na problematiku voľného pohybu psov bez vôdzky mimo priestorov na to 

určených. Navrhol, aby za bytovým domom J. Wolkera č.26 až 34  bol pohyb psov zakázaný 

a súčasne upozornil na potrebu vypracovať VZN v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov. 

V súčasnosti daný podnet rieši prokuratúra. Na podklade usmernenia okresnej prokuratúry bude 

mesto ďalej postupovať. 

MsV berie na vedomie. 

 

Uznesenie č.11/2018 

Mgr. Demečko upozornil na potrebu vylepšenia zimnej údržby chodníkov na sídlisku.  

OVaD berie na vedomie. 

MsV berie na vedomie. 

 

Mgr. Kačenga: 

- informoval o podnete, ktorého predmetom je otáčanie motorových vozidiel cez trávnik 

v lokalite J. Wolkera 19 – 23.   

MsV podporí výstavbu nových parkovacích miest v danej lokalite. Zatiaľ navrhuje umiestniť 

mechanické zábrany.  

- upozornil na neporiadok a špinu na Triede 1. mája v lokalite, kde bol pôvodne umiestnený 

kontajner pre komunálny odpad. 

- tlmočil sťažnosť občanov na ľudí užívajúcich alkoholické nápoje pri nákupnom centre na 

Šafárikovom námestí. Členovia MsV a zástupca MsP informovali, že situáciu mestská polícia 

rieši.  MsV žiada o monitorovanie tohto priestoru. 



- upozornil na absenciu prístupu k vývesnej tabuli na budove Dom kultúry Mier za účelom 

informovanosti verejnosti s činnosťou MsV č.4, 

- predniesol požiadavku na spoločnosť Brantner Nova, s.r.o., aby v prípade potreby 

zintenzívnila odvoz komunálneho odpadu pred a počas veľkonočných sviatkov. 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  09.04.2018  v pondelok o 16,30 hod. v zborovni 

ZŠ ul. Komenského.  
 

 

 

 

   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   

   predseda  MsV č.4 

 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 

 

 

 


