
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  08.06.2020 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         
                 Mgr. Jozef Para   
                 Ing. Peter Susa 
                 Mgr. Róbert Kočiš 
                 Mgr. Jozef Kačenga 
                 Marek Marchyn 

Neprítomní:  Ing. Peter Vyparina  
                      Ing. Marek Magač         
                      Radovan Rimský 
                      Ing. Ľubomír Pastiran 

  
              

Prítomní občania: p. Nevyjelová, p. Gurčík, p. Hostinský, p. Gonda 

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

uznesení z posledného zasadnutia, 
- p. Nevyjelová predniesla požiadavku pre realizáciu parkovacích miest na Komenského ul. medzi 

vchodmi bytového domu 21 a 23,   
- následne požiadal pri vchode č. 23 o úpravu kontajnerového hniezda s prístupom z komunikácie, 

nakoľko v súčasnosti je prístup z chodníka a zberné vozidlá vychádzajú na chodník, čím hrozí riziko 
kolízie s chodcami a popritom dochádza k znehodnocovaniu obrubníkov, 

- p. Nevyjelová prosí o možnosť výmeny kontajnerov za uzamykacie, 
- p. Gonda (J. Wolkera 26) prosí o zarovnanie terénu pri garážach, prípadne vysypanie kritických jám 

štrkom, 
- MsV jednohlasne odsúhlasil opravu chodníka na Tr. 1. Mája výmenou vrchnej asfaltovej vrstvy 

s lokálnymi vysprávkami, doplnením chýbajúcich obrubníkov a realizovaním bezbariérových vstupov,  
- termín najbližšieho zasadnutie je naplánovaný na mesiac September, presný termín zasadnutia bude 

v predstihu oznámený. 
 
Nové úlohy: 
- realizácia parkovacích miest – Komenského 21 - 23 (OVaD) 
- úprava kontajnerového hniezda – Komenského 23 (OKS) 
- terénna a štrková úprava komunikácie pri garážach – J. Wolkera 26 (OVaD) 
 
Úlohy v trvaní:  

 (H.Ú.) Rekonštrukcia chodníkov, t. j. ulice Tr. 1. Mája (vnútorná časť od Jilemnického ul.,) ul. J. 
Wolkera 33-39, Komenského ul. (okolo ZŠ), Krčméryho ul., Štúrovo nám. (podľa potreby) (OVaD)  

 (H.Ú.) Rozšírenie komunikácie s úpravou parkovacích miest – J. Wolkera 25 - 31 (OVaD) 
 Rekonštrukcia chodníka – Starosaská ul. (MsV č. 8, migrácia obyvateľov sídl. Mier do centra) 
 Kontrola parkovania v nepriehľadných zákrutách, t. j. koniec ulice J. Wolkera - začiatok     

Jilemnického ul. a križovatka Jilemnického ul. – Tr. 1. Mája (OVaD) 
 Oprava mostného telesa pri „Fľudri“ + 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) 
 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) 

 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
         PaedDr. Dávid Demečko 

    Predseda MsV č. 4 


