
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  10.02.2020 od 16:00 – 17:00 hod. v jedálni ZŠ Komenského v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  PaedDr. Dávid Demečko PhD 
                 Ing. Milan Mucha                  
                 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 
                      Mgr. Radovan Marcinčin 

  
                

Prítomní občania: p. Potočníková, p. Gavelová, p. Mišendová 

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

uznesení z posledného zasadnutia, 
- p. Gavelová (Tr. 1. Mája 53-59) prosí o prehodnotenie postupu kosby v roku 2020 na sídlisku, prosí 

o začatie v tomto roku od opačnej strany sídliska, 
- p. Gavelová prosí taktiež o kontrolu a doplnenie osvetlenia pri Tr. 1 Mája 53 -57 a poukázala na zlý 

technický stav chodníka pri danom bytovom dome, 
- p. Potočníková: 

- odovzdala MsV požiadavku od obyvateľov Komenského 9 -15 o vysporiadanie pozemku 
nachádzajúceho sa pred bytovým domom s následnou realizáciou nových parkovacích miest,  
- prosí taktiež o realizáciu vodorovného značenia V12a (žltá kľukatá čiara) pred vchodom č. 13 na 
Komenského ul. 
- prosí o informáciu o možnosti realizácie podzemných kontajnerov v meste, 
- prosí o informáciu, či je možnosť dostať od mesta sadenice kvetov, ktoré by si mohli nasadiť pred 
bytovým domom, 

- Ing. Mucha informoval p. Potočníkovú o začatí rokovaní s vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa na 
Komenského ul. a vypracovaní projektovej štúdie možného parkoviska, 

- MsV sa zhodol na potrebe riešenie nebezpečného parkovania na Tr. 1 Mája 29 – 35 (po PNS), nakoľko 
namiesto pozdĺžneho parkovania tam parkujú občania šikmo, čím výrazne zasahujú do jazdného pruhu. 
Nielen že dochádza z problémovému prejazdu dvoch vozidiel oproti sebe ale aj pri priechode pre 
chodcov nedostatočným rozhľadovým pomerom. MsV požaduje osloviť Okresný dopravný inšpektorát 
za účelom prehodnotenia spôsobu parkovania. 

- MsV opätovne pripomína chýbajúce nástupište pri autobusovej zastávke na začiatku Štúrového 
nábrežia, cestujúci vystupujú priamo do šikmej zelene, 

- obyvatelia bytového domu Panoráma prosia o oplotenie zadnej časti budovy, nakoľko tam začali 
vykonávať potreby neprispôsobivý občania, 

- termín najbližšieho zasadnutie je naplánovaný na mesiac Apríl, presný termín zasadnutia bude 
v predstihu oznámený. 
 
 
Nové úlohy: 
- prehodnotenie postupu kosby v smere od konca sídliska Mier (OKS) 
- realizácia vdz V12a – Komenského 13 (OVaD) 
- prehodnotenie možnosti realizácie podzemných kontajnerov (OKS) 
- prehodnotenie systému parkovanie na ul. Tr. 1 Mája 29 – 35 podľa stanoviska ODI PZ SNV  
  (OVaD) 
- možnosť realizácie nástupného ostrovčeka pri autobusovej zastávke – začiatok Štúr. Nábr.    
  (OVaD) 
- možnosť oplotenia zadnej časti BD Panoráma (OKS) 
- možnosť poskytnutia sadeníc kvetov pre bytové domy k sadbe v predzáhradkách  (OKS) 



- 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:  

 Rekonštrukcia chodníkov (OVaD) 
 Kontrola parkovania v nepriehľadných zákrutách, t. j. koniec ulice J. Wolkera - začiatok     

Jilemnického ul. a križovatka Jilemnického ul. – Tr. 1. Mája (OVaD) 
 Kontrola sťažnosti p. Magača (OSV) 
 Oprava mostného telesa pri „Fľudri“ (OVaD) 
 Oprava chodníka vedúceho od „Fľudru“ k Duklianskej ul. – stúpanie (OVaD)  
 Vysporiadanie pozemkov na Komenského ul. s možnosťou následnej realizácie parkovacích 

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

 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


