
Zápisnica č. 31 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 14. januára 2014 

 

 

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

            Bc. Tornay 

 

Ospravedlnení: pp. Ing. Kucharovičová, Melikant, Mgr. Demečko 

 

 Na začiatku rokovania predseda MsV č. 4 skontroloval plnenie uznesení, keďže 

odpovede na požiadavky MsV neboli doručené.  

 Splnené úlohy: odstránené sklopné garáže na Bezručovej ulici, nesplnené sa presúvajú 

do uznesení. 

Potom sa prerokovala požiadavka vlastníkov bytov na Komenského č. 9, 11, 13 a 15 

na rekonštrukciu chodníka pred uvedenými vchodmi, na rekonštrukciu parkoviska a na 

uzamykanie kontajnerov. Požiadavka bola doručená na zasadnutie MsV ako petícia spolu  

so 63 podpismi zástupcov jednotlivých bytov. 

 K uzamykaniu kontajnerov je však potrebný absolútny súhlas všetkých užívateľov 

a na jednej strane petície je požiadavka prečiarnutá a samotnými vlastníkmi bytov pripísané 

vyjadrenie že: ... „väčšina vlastníkov nesúhlasí“. MsV č. 4 sa preto touto požiadavkou 

nezaoberal. 

 Keďže plán Hlavných úloh na rok 2014 je spracovaný, MsV sa dlho a dôkladne 

zaoberal prioritami, opravu chodníka a parkoviska na Komenského ul 9 – 15 MsV vsunie do 

plánu úloh po splnení Hlavných úloh na rok 2014. Mnohé úlohy v pláne Hlavných úloh sa 

presúvané z predchádzajúcich rokov. 

 Ďalej predseda MsV č. 4 informoval, že občania Bezručovej ul. žiadali vedenie MsÚ 

zrekonštruovať parkovisko na tejto ulici. MsV č. 4 má túto ich požiadavku v Hlavných 

úlohách na rok 2014. 

 Možnosti realizácie Hlavných úloh MsÚ budú známe po porade predsedov MsV.     

 

Uznesenia 
 

1.Zistiť, kto tak nevhodne parkuje na parkovisku Štúrovom nábr. 11, že sa kontajnery   

   stále nedajú presunúť. Po zistení zabezpečiť jeho presunutie na parkovisku a potom 

   zabezpečiť posunutie kontajnerov. 

Z.: JUDr. Fabian a Bc. Tornay 

2. Dôrazne žiadame, aby boli stĺpiky na chodníku na Matuškovej ul. umiestnene tak, aby sa  

    od parkoviska vzadu nedalo prechádzať priamo pred vchod na Matuškovu 2. Stále tam auta  

    parkujú na chodníku. 

    

3. Na uzamykanie kontajnerov je potrebný súhlas všetkých vlastníkov bytov. Ak taký súhlas 

    vlastníci bytov na Komenského ulici spolu s podpismi budú mať /samostatná petícia/ 

     nech ju doručia na odd. komunálneho servisu Mestského úradu. 

            

       /informovať Findurová M./   



- 2 - 

 

4. Oprava chodníka a parkoviska na Komenského ulici 9 – 15 bude zaradené do úloh po  

    oprave chodníkov a parkovísk z Hlavných úloh. /chodníky od Štúrového nábr. 11 po 

Jilemnického ul., ul. Jilemn. pri škôlke, chodník  pri reštaurácii Rudolf smerom ku kinu, 

    chodníky pri detskom ihrisku na Bezručovej ul., Wolkerovej a Tr. 1. Mája a oprava 

    chodníkov na Šafaríkovom námestí. Parkoviská: Wolkerova u. 26-30, Bezručova ul. a 

   Villa Nova./ Všetky tieto požiadavky sa musia plniť prioritne.   

 

 

 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  11. 2. 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 


