
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  25.06.2020 od 16:00 – 17:00 hod. v lokalite pôsobnosti výboru 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  
                      Radovan Rimský 
                       

                 Ing. Marek Magač          
                 Ing. Ľubomír Pastiran       

Prítomní občania:  

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

z posledného zasadnutia, 
- p. Kačenga navrhol aby sa vyzvali obyvatelia sídliska Mier k zapojeniu sa do akcie „Dobrá vec“. Cieľom 

projektu je získať pre príslušný mestský výbor sumu až do výšky 1000€ pre realizáciu akcie v danej 
lokalite pôsobnosti výboru. Viac informácii je na stránke mesta spisskanovaves.eu 

- MsV navrhuje ako možnosť aktivity vyrovnanie terénu pri garážiach na ul. J. Wolkera (potreba aby túto 
žiadosť na túto aktivitu podal občan mesta) 

- MsV prosí o kosbu a vyčistenie protipovodňového rigola za ul. J. Wolkera (párne čísla), 
- p. Para poďakoval za vysprávky na prístupovej komunikácii k parkovisku pred MŠ Nejedlého a dúfa 

v skorú realizáciu rekonštrukcie parkoviska, ktorá je podmienená rekonštrukciou teplovodného potrubia 
spoločnosťou Emkobel. 
 
Nové úlohy: 
- kosba a vyčistenie protipovodňového rigola za ul. J. Wolkera (párne čísla) (OKS) 
 
 
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) 
 realizácia parkovacích miest – Komenského 21 - 23 (OVaD) 
 úprava kontajnerového hniezda – Komenského 23 (OKS) 
 terénna a štrková úprava komunikácie pri garážach – J. Wolkera 26 (OVaD) 

 
 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
         PaedDr. Dávid Demečko 

    Predseda MsV č. 4 


