
Zápisnica č. 30 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 10. decembra 2013 

 

Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Páleníková, Findurová M., Melikant,  

                 JUDr. Fabian, Marchyn, Ing. RNDr. Brovková,  Ing. Kucharovičová 

                 Mgr. Demečko, Ing. Susa. 

 

 Na začiatku rokovania MsV č. 4 sa predseda MsV skontroloval plnenie požiadaviek.  

Podľa vyjadrenie firmy B Nova sa kontajnery na odpad dvakrát ročne čistia dezinfikujú. 

Informačná skrinka je opravená, ale už je znova pomaľovaná sprejermi. Nie je opravený 

zámok. 

Kontajnery na odpad na Štúrovom nábr. majú byť presunuté tento týždeň. 

 Keďže sa zasadnutie zúčastnil i vedúci odd. výstavby, prerokovali sa niektoré 

požiadavky, týkajúce sa priamo tohto oddelenia.  

 Naliehavá požiadavka na ľahšie sprístupnenie cesty ku kontajnerom na kopci na 

Wolkerovej ulici je blokovaná nedostatkom finančných prostriedkov, nie neochotou riešiť 

problém.  

 Na zasadnutí sa prerokovával i problém občanov s kanalizáciou pri garážach na 

Wolkerovej ulici. Situáciu boli osobne posúdiť pracovníci oddelenia výstavby MsÚ. 

Kanalizácia sa prečistí, majiteľom garáži odd. výstavby písomne zašle odpoveď. 

   Ďalej na rokovaní členovia MsV č. 4 odsúhlasili Hlavné úlohy na rok 2014 

v poradí podľa priority. 

 MsV č. 4 prerokoval i zmenu termínu zasadnutí a to na každý druhý utorok 

v mesiaci. 

 

Uznesenia 
 

1.Sledovať či budú kontajnery na Štúrovom nábr. 11 presunúť o 2 m tak, aby sa dalo  

   vychádzať na parkovisko.  

       Z.: JUDr. Fabian 

2. Skontrolovať stĺpiky na chodníku na Matuškovej ul. od parkoviska vzadu tak, aby sa 

    cez ne nedalo prechádzať na Tr. 1. Mája, len z parkoviska na Matuškovu ul. 

    

3. Skontrolovať existenciu prenosných sklopných garáži  na Bezručovej ul. Zabezpečiť ich  

    odstránenie od majiteľov. 

 

4. Zaslať MsÚ odsúhlasené Hlavné úlohy na rok 2014. 

       Z.: M.Findurová 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  14. 1. 2014 o 18.00  v utorok  
     v zborovni ZŠ Ul. Komenského  

 

Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č.  

Za správnosť: Findurová Mária 


