
Zápisnica č. 35 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 13. apríla 2014 

 

 

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

                       Ing. Susa, Melikant, Bc Tornay. 

            

Ospravedlnená: pp. Ing. Kucharovičová, Páleníková.  

 

Kontrola uznesení 
 

 O plnení požiadaviek informoval Ing. Susa.  

 Piesok a dosky na pieskoviská doplní odd. komunálneho servisu do konca mája. 

Lavičky sa doplnia a opravia taktiež do konca mája.  

Po konzultácii s dopravnou políciou sa rozhodlo, že prechod pre chodcov medzi Tr. 1. 

mája 11 – 21 ostane na pôvodnom mieste. Občania si na neho už zvykli a zrejme by cez cestu 

prechádzali v tomto priestore aj po jeho zrušení. 

 Na Matuškovej ul. bude zákaz zastavenia /žltá čiara/ namaľovaný v júni. 

 Chodník na Štúrovom nábreží sa už začal robiť. Potrebné je vyriešiť problém státia na 

chodníku  pre bytovkou na Štúrovom nábr. 12. Bude sa uvažovať o umiestnení stĺpika, popr. 

kvetináča. 

  

Jednanie 

 
Po kontrole uznesení predseda MsV č. 4 informoval o zasadnutí a uzneseniach 

mestského zastupiteľstva. 

 Informoval tiež o záujme skupiny aktivistov o rekonštrukciu bikrosového areálu na 

Jilemnického ul. Chceli by tento cyklistický prekážkový areál s pomocou mesta opraviť tak, 

aby slúžil mládeži na aktívny šport. Pozrieť ho už bolo vedenie mesta spolu s predsedom 

MsV č. 4. Problémom je chodník, ktorý vedie cez areál. Partia aktivistov by chodník 

vybudovala ponad areál. Bolo by to však finančne dosť náročne. Na zasadnutí MsV sa 

navrhla i alternatíva, aby sa chodník zrušil, nakoľko ten tam pôvodne nebol, vybudoval sa len 

postupne ku garážam. Problém ostáva zatiaľ otvorený. 

 Opätovne sa rokovalo i o odstránených kontajneroch na Tr. 1. mája 9-21, keďže sa 

stále objavujú nespokojné hlasy občanov s ich odstránením. Ako alternatívne riešenie 

navrhuje MsV umiestniť dva kontajnery na bežný komunálny odpad za hviezdicou na Triedu  

1. mája 13.  

  

U z n e s e n i a 

 

 

1.Žiadame dôsledne zberať pokosenú trávu. Ostalo, teraz už suché seno pri niektorých 

    budovách  /pri Reštaurácii Rudolf, pri kine/, ktoré hnije a tam nebude trávnik pekný.   

 



2. Vyriešiť zabránenie parkovania na chodníku  pred bytovkou na Štúrovom nábr. 12 po    

     dokončení nového chodníka. 

      Z.: Ing. Susa 

 

3. Hneď za hviezdicou na Triede 1. mája 13 vybudovať samostatné stoisko na dva kontajnery  

    na komunálny odpad, tak aby sa nezabralo miesto na parkovanie. 

 

4. MsV č. 4 podporuje snahu aktivistov o rekonštrukciu bikrosového areálu na Jilemnického 

    ulici. Rekonštrukcia sa bude prevádzať v spolupráci s mestom. Pod patronátom budú mať  

    rekonštrukciu bikrosového areálu Mgr. Kačenga a Ing. Susa. 

      

 

 

 

 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  4. 6. 2014 o 13.00  v stredu  
ako výjazdové zasadnutie na Čingove. 

  

 

 

 

Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č.  

 

 

Za správnosť: Findurová Mária 


