
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  18.11.2019 od 16:00 – 17:00 hod. v jedálni ZŠ Komenského v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  PaedDr. Dávid Demečko PhD 
                 Ing. Milan Mucha                  
                 Mgr. Radovan Marcinčin  
                 Ing. Marek Magač         
                 Mgr. Jozef Para   
                 Ing. Peter Susa 
                 Ing. Ľubomír Pastiran 
                 Mgr. Jozef Kačenga 
                 Marek Marchyn 

Neprítomní:  Ing. Peter Vyparina  
                      MUDr. Iveta Fulková 
                      Radovan Rimský 
                       

  
                

Prítomní občania: p. Mičudová 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – PaedDr. Demečko PhD. otvoril zasadnutie, privítal hostí a oboznámil členov s plnením 

uznesení z posledného zasadnutia, 
- p. Mičudová pod záštitou člena MsV p. Magača odovzdala sťažnosť k situácii bytového domu Medza 6, 
- p. Magač na margo sťažnosti poznamenal, že voľakedy bývavali kontroly bytov a ich nájomníkov skrz 

charakter prenajímania bytov, 
- p. Magač požiadal o preskúmanie právoplatnosti voľby nového domovníka, 
- p. Marchy poprosil o informáciu, či nie je možné v rámci rekonštrukcie chodníka na Bezručovej ulici 

potiahnuť novú vrstvu až po PNS na Tr. 1. Mája,  
- p. Marchyn požiadal o prešetrenie parkovania vozidiel v zákrutach, t. j. koniec ulice J. Wolkera - začiatok 

Jilemnického ul. a križovatka Jilemnického ul. – Tr. 1. Mája, 
- termín najbližšieho zasadnutie je naplánovaný na 9.12.2019 so začiatkom o 16:30 hod. 

 
 
Nové úlohy: 
- postúpenie a kontrola sťažnosti p. Magača (OSV) 
- kontrola nájomníkov v bytoch bytového domu – Medza 6 skrz charakter bývania (OSV) 
- možnosť potiahnutia nového asfaltu od Bezručovej ul. po PNS na Tr. 1. Mája (OVaD) 
- kontrola parkovania v nepriehliadnych zákrutach, t. j. koniec ulice J. Wolkera - začiatok     
  Jilemnického ul. a križovatka Jilemnického ul. – Tr. 1. Mája (OVaD) 
 
 
Úlohy v trvaní:  

 Oprava mostného telesa pri „Fľudri“ (OVaD) 
 Oprava chodníka vedúceho od „Fľudru“ k Duklianskej ul. – stúpanie (OVaD)  
 Zistenie možnosti vyporiadania pozemkov na Komenského ul. s možnosťou následnej realizácie 

parkovacích plôch – p.č. 5808/4, k.ú. Spišská Nová Ves (OSM) 
 
 

 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


