
Zápisnica č. 37 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 16. september 2014 

 

 

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

                       Ing. Susa, Ing. Kucharovičová. 

Ospravedlnení: pp. Mgr. Demečko, Bc Tornay, Melikant.  

 

 

 Na začiatku zasadnutia MsV č. 4 prekontroloval plnenie uznesení. 

Väčšina požiadaviek MsV bola splnená, a bola splnená i väčšina úloh, na ktoré MsV 

poukázal ako na nesplnené úlohy od septembra 2013. Nesplnené požiadavky boli: 

- nebol dovezený piesok na všetky fungujúce pieskoviská 

- neboli opravené všetky pokazené lavičky 

- neboli dosadané nové lavičky podľa požiadaviek občanov a MsV č. 4 

- nezrušilo sa jedno z dvoch pieskovísk pri garáži na Komenského ulici. 

Ďalej sa na zasadnutí pripravovalo verejné zasadnutie s občanmi sídliska Mier a to: určil 

sa predbežný termín, zabezpečenie miestnosti, pozvánka, spôsob jej roznášania, 

zabezpečenie účasti občanov, spracovanie správy o činnosti za celé volebné obdobie, 

predtermíny prípravy ... 

 Rokovalo sa i o úlohách, ktoré sa od posledného zasadnutia /jún/ splnili. Boli to najmä 

požiadavky z Plánu hlavných úloh a to chodníky medzi Tr. 1. mája, Bezručovou ul. 

a Wolkerovou ul, kde sa položili nové asfalty /od začiatku boli len betónové/, nový asfalt 

na chodník pri reštaurácii Rudolf, urobilo sa parkovisko na Wolkerovej ulici 26-30 

a zároveň sa označili parkovacie miesta, zabezpečil sa prístup ku kontajnerom na kopček 

na Wolkerovej ul. vyhotovením schodíkov a zábradlia, opravilo sa detské ihrisko medzi 

Tr. 1. mája, Wolkerovou a Bezručovou ul. Okrem úloh z hlavného plánu sa dokončuje 

bikrosový areál na Jilemnického ul., osadili sa dosky na niektoré pieskoviská.   

 Prijali sa nové uznesenia.. 

 

  

U z n e s e n i a 

 

 

1.Na jar žiadame doviesť piesok na všetky fungujúce pieskoviská, nezabudnúť na  

    pieskovisko na Tr. 1. mája 51-53. 

 

     

2. Dosadiť lavičky ku betónového ihrisku medzi Tr. 1. mája a Wolkerovou ul., bližšie zo 

    strany od Wolkerovej ul. 

 

3. Žiadame firmu B Nova aby pred zimou opravila a namaľovala kontajnery. 

        

4. Žiadame mestskú políciu, aby ráno pred príchodom deti do školy kontrolovala na ul. Zd. 

    Nejedlého prechod pre chodcov. 



   

5. Je potrebné jednať s Emkobelom, aby pri kotolni na Wolkerovej ul. pracovali denne  

    viac hodín, aby s prácami končilo skôr, kvôli oprave cesty.   

 

6. Je potrebné dokončiť oplotenie okolo kontajnerov čo najskôr na celom sídlisku Mier. 

 

7. Stretnutie s občanmi pripravovať ako verejné zasadnutie v termíne okolo 15. októbra. 

    Predseda MsV zabezpečí termín v kine Mier.  

    Potrebné zabezpečiť ozvučenie /p. Ing. Labaj a p. Michal Zeleňák/. 

    Pozvánku pripraví p. Findurová M., hneď zajtra ju pošle do Ička na uverejnenie. 

    Pozvánky po rozmnožení budú u p. Findurovej a jednotliví členovia MsV č. 4 ich budú od 

    9. 10. 2014 rozvešiavať po celom sídlisku na vchody. 

    Ďalšia príprava stretnutia s občanmi sa prerokuje na zasadnutí 13. 10. 2014.  

      Z.: MsV č. 4, predseda MsV č. 4, Findurová M. 

 

8. Spracovať správu o činnosti za celé volebné obdobie, čo sa podarilo splniť, čo nie, čo  

    sa podarilo urobilo na viac plánu a pod .... 

      Z.: MsV č, 4 

 

 
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  13. 10. 2014 o 18.00  v pondelok 

v zborovni ZŠ Komenského ulica Spišská Nová Ves. 

  

 

 

 

Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č.  

 

 

Za správnosť: Findurová Mária 


