
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  08.04.2019 od 16:30 – 17:30 hod. v zborovni ZŠ Komenského v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  PaedDr. Dávid Demečko PhD.                              
                 Ing. Milan Mucha 
                 Marek Marchyn                  
                 Ing. Peter Vyparina             
                 Mgr. Jozef Kačenga 
                 Mgr. Jozef Para   
                 Ing. Peter Susa 

Neprítomní:  Ing. Ľubomír Pastiran (ospr.) 
                      MUDr. Iveta Fulková (ospr.) 
                      Ing. Marek Magáč (ospr.) 
                      Mgr. Radovan Marcinčin (ospr.) 
                      Bc. Juraj Tornay 
 

 

Prítomní občania: p. Butvinová, manž. Pekarčíkovci 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – PaedDr. Dávid Demečko PhD. otvoril zasadnutie a hneď dal slovo hosťom s ich 

požiadavkami  
- p. Butvinová v mene občanov ul. Tr. 1. Mája 13 – 19 prosí o zriadenie kontajnerového hniezda  
- p. Butvinová taktiež poukázala na znečistený priestor na promenáde medzi potravinami CBA a Kinom 

Mier 
- manželia Pekarčíkovci prišli v mene bytového domu J. Wolkera požiadať o riešenie problému 

zoskúpujúcich sa ľudí so psami, ktorých nemajú na vôdzkach za ich bytovým domom,  
- k tomuto problému poskytli MsV fotodokumentáciu a taktiež zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov, 
v ktorej žiadajú o riešenie tohto problému formou úpravy VZN o voľnom pohybe psov, resp. definícii 
zakázaných oblastí v ktorých by bol takýto pohyb zamedzený, 
- zároveň požadujú preskúmanie príslušného platného VZN mesta Sp. N. Ves, nakoľko majú dojem, že 
sa v ňom nachádzajú protichodné definície 

- p. Para poznamenal, že je nelogické aby súčasné VZN mesta SNV nešpecifikuje miesta, v ktorých by 
bol povolený voľný výbeh pre zvieratá s čím sa stotožnili všetci členovia MsV, 

- p. Marchyn navrhol v prípade voľných finančných prostriedkov zaradiť do úloh MsV rekonštrukciu 
chodníka na ul. Trieda 1. Mája, pričom aby sa začalo s obnovou zo západného konca ulice, MsV 
súhlasil s takýmto návrhom, 

- p. Vyparina poukázal na nebezpečené parkovanie na Tr. 1. Mája od križovatky s Bezručovou ul. po 
vchod č. 35, kde vodiči začali šikmo parkovať aj keď by tam malo byť pozdĺžne parkovanie 
- navrhol prerokovať možnosti úpravy parkovania s Okresným dopravným inšpektorátom a realizáciou 
vodorovného značenie pre pozdĺžne parkovanie, 

- MsV doplnil, že takýto problém je taktiež aj na ul. J. Wolkera 25 – 31, kde kvôli šikmému parkovaniu nie 
sú postačujúce rozmery komunikácie pre obojsmernú premávku a hrozí tu vysoké riziko dopravných 
nehôd, preto je potrebné rozšíriť parkovacie plochy, 
- členovia MsV sa dohodli o zaradení riešenia týchto problémov do úloh MsV 

- p. Para poukazuje na každým rokom zvyšujúce sa množstvo vozdiel v domácnostiach a potrebe 
komplexného riešenia parkovania v celom meste 
- zároveň poukázal na problémové parkovanie na Zimnej ul., nedodržiavanie Parkovacieho poriadku, 
blokovania druhého jazdného pruhu parkovaním s výstražnými svetlami, 

- p. Vyparina podotkol aby mesto SNV nezabúdalo pri detských ihriskách na pravidelné revízie preliezok, 
čí sú preliezky povolené a skolaudované, 

- p. Vyparina poukázal taktiež na protizáplavový múrik pri cyklochodníku,  
- domnieva sa, že jeho súčasná dĺžka nespĺňa parametre pre ochranu proti 100-ročnej vode a myslí si, 
že by bolo vhodné po konzultáciach s Povodím Hornádu a Bodrogu predĺžiť ho o patričnú dĺžku smerom 
k „Fľudru“, 

- predseda MsV informoval členov o zasadnutí komisie športu, na ktorej sa členovia dohodli o vytipovaní 
a obnove detských ihrísk v meste Spišská Nová Ves 
- informoval taktiež, že do ďalšieho zasadnutia MsV príde už s konkrétnymi návrhmi z komisie a MsV sa 
bude môcť k tomu vyjadriť, 

- p. Mucha informoval členov MsV o požiadavkách obyvateľov sídliska Mier na sociálnych sieťach, 
s ktorými ich po zosumarizovaní oboznámi na najbližšom zasadnutí 



- členovia MsV predbežne stanovili termín najbližšieho zasadnutie na 13.5.2019 so začiatkom o 16:00 
hod. v zborovni ZŠ Komenského.    

 
 
Požiadavky do úloh:  

 pokračovanie v plnení hlavných úloh z roku 2018 
 rekonštrukcia chodníka na ul. Trieda 1. Mája (OVaD) 
 realizácia kontajnerového hniezda pri vstupe na ulicu Trieda 1. Mája 13-19 (OKS) 
 riešenie parkovania na ul. Trieda 1. Mája (OVaD) 
 rozšírenie komunikácie na ul. J. Wolkera 25 – 31 (OVaD) 
 riešenie problému so psami, ktoré nie sú na vôdzkach (MsP) 
 možnosť realizácie vyhradeného voľného výbehu pre psov (OKS) 

 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


