
Zápisnica č. 11 
zo zasadnutia  Mestkého výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

Termín: 12. marec 2012 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Demečko, Mgr. Para, Findurová M., Ing. Kucharovičová.  
                        JUDr. Fabian, Bc, Tornay, za občanov: pp. Štelbaský, Matiašovský. 

Paľuch. 
Ospravedlnená: p. Melikant. 
  
 Zasadnutia sa zúčastnili i občania zo sídliska so svojimi požiadavkami a návrhmi. 
Najprv to bola požiadavka podporená i 36 podpismi o opravu prístupovej cesty ku garážam 
za Wolkerovej ulici od časti, kde sídli charita, smerom ku novým garážam. Majitelia garáží 
sa odvolávajú na to, že cesta je veľmi zničená, sú v nej výmole. O opravu tejto prístupovej 
cesty už žiadali aj predtým, no bezvýsledne. Problémom je i rigol, ktorým nedostatočne 
odteká voda. Zároveň žiadajú majitelia garáží o  namontovanie aspoň troch lámp verejného 
osvetlenia, nakoľko sa pri garážach schádza partia mladých ľudí, ktorá tam pije alkoholické 
nápoje, ostávajú tam po nich prázdne sklenené fľaše a odchod z garáží je nebezpečný. 
Hovorcom za občanov je p. Štefan Štelbaský. 
 P. Tomáš Paľúch  prišiel na zasadnutie s návrhom na riešenie kritickej situácie  
v parkovaní a zastavovaní aut na ul. Z. Nejedlého. Situáciu je potrebné riešiť najmä 
z dôvodov, že na ulici je škola i materská škola a rodičia do nich vozia autami deti. 
P. Paľúch priniesol rozkreslenú situáciu na ulici a mal pripravených niekoľko návrhov. 
Patrilo medzi ne: zlegalizovanie parkovania na strane pri škole od Tr. 1. mája, 
zjednosmernenie ulice, zákaz státia na ulici, stromy upraviť zrezaním koruny, parkovisko pri 
škole upraviť len na parkovanie dlaždicami /jednotlivé pásy pre kolesá aut/, vybudovanie na 
strane, kde je škola ostrovčeka na nastupovanie a vystupovanie pre deti  ...  
  MV č. 4 o uvedených návrhoch a požiadavkách rokoval. Prerokoval i odpovede na 
požiadavky MV.  
  

 

N o v é   u z n e s e n i a   
 
1.K požiadavke občanov o opravu cesty ku garážam na Wolkerovej ulici sa členovia MV č. 4 
   vyjadrili nasledovne: Cesta je účelová komunikácia, mesto nie je jej vlastníkom.  
   Požiadavku MV č. 4 predloží odd. výstavby  s tým, aby vlastníkom garáží bola dodaná 
   asfaltová drť po oprave ciest, popr. štrk a majitelia garáží si môžu cestu svojpomocne  
   upraviť. 
 
2.  Požiadavku o osvetlenie garáži verejným osvetlením predkladá MV č. 4 odd. 
     servisu. 
 
3. MV č. 4 žiada mestskú políciu o kontrolu priestoru pri garážach za Wolkerovou  ulicou, 
    či sa tam neschádzajú nežiaduce partie, či nepopíjajú alkohol a či nerobia neporiadok. 
 
4. Predseda MV zorganizuje stretnutie na odd. výstavby s vedúcim oddelenia, kde bude 
    prítomný p. Mgr. Para, p. Tomáš Paľúch a kde sa bude riešiť situácia s parkovaním 
    na Bezručovej ulici.  
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5. S nespojadnením cesty od Lidlu po kruhový objazd MV č. 4 nesúhlasí. MV navrhuje, 
    že ak sa cesta nemôže spojazdniť, nech sa otvorí pre cyklistov a chodcov. 
 
6. Žiadame na všetky pieskoviská, na ktoré sa na jar dováža nový piesok osadiť dosky. 
 
7. Po preskúmaní situácie s kvetináčmi na parkovisku pri reštaurácii Rudolf  MV č. 4  
    navrhuje, že na chodníku, ktorý končí do cesty, je kvetináčov zbytočne veľa a ľudia aj tak 
    chodia pomedzi nich, kvetináče tak neplnia svoj účel. Kvádrový kvetináč, ktorý je nad 
    uvedenými kvetináčmi, je zbytočný. Preto by sa mohol premiestniť na miesto, kde 
    pôvodne boli zábrany, zároveň s niektorými okrúhlymi kvetináčmi. P. Mgr. Demečko 
    pôjde požiadavku prerokovať s ved. Odd. komunálneho servisu. 
 
     

6. Najbližšie zasadnutie MV č. 4  bude  16. 4. 2012 o 18.00 hod.  v ZŠ 
Komenského ul.  
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


