
Zápisnica č. 1  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 15.01.2018 

 
 

 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny  

 

 

Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga, privítal prítomných a udelil 

slovo hosťom.  

 

Ing. René Vaverčák a Stanislav Staňa predniesli nový návrh riešenia umiestnenia nádob pre 

komunálny odpad na rohu ulíc S. Chalúpku a Štúrovo nábrežie. Navrhujú premiestniť zberné 

nádoby pre papier a sklo bližšie k rodinným domom z dôvodu, že zvyšky skleneného odpadu 

poškodzuje pneumatiky parkujúcich automobilov v blízkych garážach a zvyšné nádoby do 

existujúcej zelene.  

Návrh nového umiestnenia kontajnerov bude predmetom spoločného stretnutia zástupcov MsV  

a prítomných hostí v jarných mesiacoch (marec, apríl) na miestnej obhliadke. Termín bude 

oznámený prostredníctvom predsedu MsV a formou zápisnice MsV zverejnenej na stránke 

mesta Spišská Nová Ves.  

 

 

Ladislav Perun, žiadal informáciu, či v plánovanej investícií mesta rekonštrukcie miestnych 

komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev sa počíta v tomto roku s obnovou 

prístupových komunikácií k bytovým domom na Jilemnického ulici a k nej priľahlých 

parkovísk. Ing. Susa informoval o tom, že v tomto roku bude obnovená Jilemnického ulica, ale 

prístupové komunikácie nie sú predmetom zamýšľanej rekonštrukcie. Následne p. Perun 

upozornil na potrebu vodorovného dopravného značenia parkovísk v tejto lokalite, z dôvodu 

hospodárnejšieho parkovania. Oboznámil a následne diskutoval s prítomnými o priebehu 

riešenia jeho žiadosti o odkúpenie pozemku na sídlisku Mier za účelom výstavby garážových 

boxov. Poukázal na výstavbu hromadných garáži v minulosti.  

Mgr. Kačenga informoval p. Peruna o tom, že v posledných rokoch MsV neeviduje požiadavku 

na obnovu prístupových komunikácií a priľahlých parkovísk k bytovým domom na 

Jilemnického ulici. Jeho požiadavku navrhol zahrnúť do hlavných úloh MsV na rok 2018. 

Ing. Jančík a p. Suchý upozornili na skutočnosť, že výkonným orgánom pre predaj pozemkov je 

Mesto Spišská Nová Ves, pričom stanovisko mestského výboru nie je právne záväzné pri jeho 

rozhodovaní. 

P. Suchý upozornil na skutočnosť užívania alkoholických nápojov občanmi počas dňa na 

detských ihriskách na sídlisku. Informoval sa o možnosti presunutia hliadky dobrovoľnej 

občianskej stráže aj na územie sídliska.    

 

Bc. Tornay informoval o rozsahu kamerového systému na uliciach Bezručovej a Triede 1. mája.  

Statická kamera na ul. Bezručovej zachytáva detské ihrisko, Otočná kamera na ul. Bezručovej 

zachytáva parkovisko  a časť komunikácie Tr. 1. mája. Statická kamera umiestnená na Triede 1. 

mája zachytáva komunikáciu, priľahlé parkoviská a časť komunikácie J. Matušku.   

 

 

 

 

 



Návrh hlavných úloh na rok 2018 

 

Cesty:  

1. Jilemnického  

2. Krčméryho  

3. J. Wolkera (dokončenie)  

4. Medza  

5. Štúrovo nábrežie – 1. časť 

6. J. Fándlyho ulica č. 1 – 3 

 

Chodníky: 

1. J. Wolkera, pri garážach (pri ZŠ Nejedlého) – pri rekonštrukcii cesty  

2. Trieda 1. mája  

3. Bezručova č. 1 -7  - súbežne s miestnou komunikáciou  

4. Štúrovo nábrežie č. 9, 10, 11 

5. Trieda 1. mája – oproti vchodom č.1 - 9 

 

Parkoviská: 

1. Štúrovo nábrežie č. 12-13 

2. Komenského ulica č. 9 - 15 

3. Trieda 1. mája za bytovým domom č.26 

4. Nejedlého ulica, dokončenie + priestor pred MŠ 

5. Jilemnického ulica – riešenie nových parkovacích plôch 

 

Iné: 

1. Oplotiť detské ihriská, vyriešiť ich údržbu, na detských ihriskách zverejniť 

prevádzkové poriadky, zmodernizovať staré detské ihriská 

2. Dokončiť oplotenie kontajnerov na celom sídlisku 

3. Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk, upraviť asfaltový 

povrch a vybaviť novým športovým náčiním 

4. Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na existujúcich parkoviskách 

5. Zabezpečiť náter mostových konštrukcií 

6. Zradiť do plánu doplnenie verejného osvetlenia na Triede 1. mája č. 51 - 63 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  12.02.2018  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 

 

 

 

 


