
Zápisnica č. 33 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 11. marca 2014 

 

 

Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., JUDr. Fabian, Marchyn,  

                       Ing. Kucharovičová, Ing. Susa, Melikant, Mgr. Demečko, PaedDr. Olejník.  

           Za občanov: p. Vikartovský 

Ospravedlnená: p. Páleníková 

 

 Kontrola uznesení prebehla len podľa zápisnice MsV č. 4, nakoľko MsV opäť neboli 

doručené odpovede na požiadavky mestského výboru. 

 Na zasadnutí sa opätovne prerokovávala požiadavka občanov o posúdenie možnosti 

premiestnenie kontajnerov na komunálny odpad i kontajnerov na separovaný zber, ktoré sú 

umiestnené za cestou Trieda 1. mája a slúžia pre bytové domy Tr. 1. mája 9 – 21.  

Zasadnutia sa zúčastnil p. Ladislav Vikartovský, ktorý bol autorom otázky v Ičku a ktorý 

chcel, aby sa urobila náprava s neporiadkom okolo kontajnerov a ktorý žiadal, aby sa hľadala 

možnosť premiestnenia týchto kontajnerov. 

 Na zasadnutí sa p. Vikartovský vyslovil, že odkedy sa touto problematikou zaoberá  

mestský úrad i mestský výbor, čistota sa okolo kontajnerov podstatne zlepšila. Navrhované 

oplotenie by situáciu zlepšilo. Pomohlo by aj odstránenie nízkych kríkov, pod ktoré sa skrýva 

špina a rôzne neduhy. Miesto kríkov by sa vysadili stromy, ktoré by sa odspodu zrezávali. 

K tomu je potrebné súhlas MsV. Premiestnenie kontajnerov niektorí občania odsúhlasujú 

a niektorí sú proti premiestneniu.  

 PaedDr. Olejník navrhol premiestniť kontajnery na koniec bytovej hviezdice. 

Premiestniť ich len v priestore v ktorom momentálne sú na chodník, by zlú situáciu 

nevyriešilo. Problém je už v tom, že kontajnery sú na ceste. Riešením nie je ani to, aby sa 

zrušilo niekoľko parkovacích miest. Navrhol tiež, aby sa počkalo, či danú situáciu zlepšia 

doterajšie opatrenia /častejšie čistenie, orezanie konárov stromu zdola, zlikvidovanie kríkov/. 

 Členovia Msv č. 4 boli pred zasadnutím priamo na mieste prezrieť situáciu. Po 

zvážaní všetkých riešení sa rozhodli prijať jednoznačné stanovisko. Toto je potrebné 

uverejniť v Ičku i v mestskej televízii Reduta / viď uznesenie č.1/ 

 Predseda MsV č. 4 Mgr. Jozef Kačenga informoval členov MsV o najnovších 

informáciách, čo sa bude vykonávať v meste. Okrem iného sa plánuje regenerovať ďalšia 

časť námestia na Zimnej ulici a podľa výšky prostriedkov sa budú opravovať i chodníky. 

 PaedDr. Olejník informoval, že pracovníci na aktivačných prácach začali čistiť 

nábrežie Hornádu i bývalú pláž. Táto časť je však veľmi zničená a čistenie bude veľmi 

náročné. 

 Ing. Susa informoval, že vysprávky ciest sa v tomto roku budú uskutočňovať pomerne 

skoro, ak sa nezhorší počasie. Mgr. Demečko upozornil na veľké diery okolo Tr. 1. mája 53.  

 

Kontrola uznesení: 
 

 

a./ Štrk na priestor ku Wolkerovej 9-15 zo severnej strany, kde parkujú auta, bude  

     navozený a upravený. 
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Z.: Ing. Susa 

 

b./ Lavičky pri betónovom ihrisku medzi Triedou 1. mája 21 - 29 a Wolkerovou  

     ul. budú doplnené. Osadia sa zo strany od Wolkerovej ulice, nie od bytoviek. 

        Z.: PaedDr. Olejník  

    

c./ Objekt pri rieke Hornád za sídliskom Mier je zbúraný. 

 

 

 

       

U z n e s e n i a 
 

 

1.Kontajnery na komunálny odpad i separovaný zber odpad oproti bytovým domom     

    Tr. 1. mája 9 – 21 budú premiestené do priestorov za bytovými hviezdicami z jednej 

    i druhej strany. MsV č. 4 spolu s vedením mestského úradu dôkladne zvážili všetky   

    možné dopady  tohto riešenia. Pozitívne je najmä to, že občania nebudú musieť  

    s odpadkami prechádzať cez frekventovanú cestu.  

    Priestor, kde momentálne sú teraz umiestnené kontajnery, neposkytuje veľa  

    variabilít. 

    Umiestniť kontajnery na chodník  alebo odobrať z už aj tak nedostačujúceho počtu  

    parkovacích miest, by nebolo vyhovujúcim riešením.    

 

 

2. Stanovisko o premiestnení kontajnerov žiadame uverejniť do Ička a do televízie Reduta. 

 

3. Žiadame na pieskovisko pri Tr. 1. mája 49-51 umiestniť dosky a nezabudnúť pri rozvážaní 

    piesku na toto pieskovisko. 

 

 

 

 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  8. 4. 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 


