
 

Zápisnica č. 32 
zo zasadnutia  Mestkého výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
 

Termín: 8. marec 2010 
 
 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr Para, Mgr. Bartko, Melikant, Mgr. Prochotská,   
Ing. Kucharovičová, Ing. Hájek, Eštoková, Lavrik, Dirga, Findurová M., Torvay.  
 
 Predseda MV č. 4 p. Mgr. Demečko informoval o porade predsedov MV, o schválení 
požiadaviek MV č. 4 na rok 2010. Z najzákladnejších úloh sa začal realizovať most cez 
Hornád od Kaflandu na Matuškovu ul a kruhový objazd.  
Je pripravená projektová dokumentácia na výstavbu garáží na Wolkerovej ul. Mesto 
zabezpečí infraštruktúru. Celkovo v tejto lokalite bude okolo 100 nových garáží v cene okolo  
6 – 6,3 tis €. 
Na cestu Tr. 1. mája i Wolkerova ul. sa bude dávať nový povrch.. 
Dobuduje sa chodník na Wolkerovej ul. z vnútornej, severnej strany. 
Obidve ZŠ na Sídlisku sa budú rekonštruovať. 

Skontrolovalo sa plnenie uznesení.. 
 
 

U z n e s e n i a: 
 

1. Žiadame na u. Zd. Nejedlého umiestniť kontajner na separovaný zber skla..  
2. Žiadame na pieskoviská osadiť dosky /odložené z roku 2008 !/. 
3. Z peňazí pre MV č. 4 žiadame osadiť okolo kontajnerov, kde ešte nie je, oplotenie, 

chrániace pred vetrom a následným rozfúkavaním smetí. 
4. Mestskú políciu žiadame zvýšiť kontrolu Sídliska mier počas víkendov vo večerných 

hodinách na miestach, kde sa zdržuje popíjajúca mládež, vzhľadom k tomu, že začala 
jar / pri kotolňách, pri novom detskom ihrisku za Bezručovou ul., vzadu na 
Wolkerovej ul.., pri Tr. 1. mája 4, za Matuškovou ul. ... / 

5. Na parkovisku  pri reštaurácii Rudolf – roh Matuškovej ul. a Tr. 1. mája 31 vymeniť 
zničené zábrany za kvetináče. Požiadavka už bola niekoľkokrát daná! 

6. Žiadame zvýšiť upratovanie Sídliska Mier, je po zime značne znečistené. 
7. Veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie žiadame dať medzi Štúrovo nábr. 11 

a 12, pri bývalej predajni Prima po naplnení vyprázdniť a nanovo pristaviť. 
8. Žiadame opraviť hojdačky pri Štúrovom nábr. 18 a vzadu za Tr. 1. mája 47 
9. Žiadame poopravovať a pomaľovať lavičky. 
10. Žiadame zrekonštruovať cyklokros ihrisko vzadu za Tr. 1. mája, bližšie informácie p. 

Gondeková, domová dôverníčka, Tr. 1. mája 61. 
11. Vo hviezdici  Tr. 1. mája 59-61 smerom na Jilemnického ul. žiadame osadiť stĺpik 

tak, aby cez ňu nemohli prechádzať auta, ako to robia teraz. 
 

 
 
Za správnosť: Findurová Mária 


