
Zápisnica č. 36 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 4. jún 2014 

 

 

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

                       Ing. Susa, Melikant. 

Ospravedlnení: pp. Ing. Kucharovičová, Páleníková, Mgr. Demečko, Bc Tornay.  

 

 

 MsV č. 4 prekontroloval plnenie požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia i plnenie 

od septembra 2013. Odpovede na požiadavky MsV už dlhšie nedostáva.  

Plnenie požiadaviek od septembra 2013 žiadame splniť do najbližšieho zasadnutia 9. 9. 

2014. 
 Ďalej sa na zasadnutí prerokovala požiadavka občana na opravu futbalovej brány na 

ihrisku pred bytovkou na Tr. 1. mája 37, 39 a Bezručovou ul. a Wolkerovou ul. Brána je 

zničená, drevené hranoly sú rozsušené, drevený rám je skorodovaný a odlomený. Vzhľadom 

na nestabilnú konštrukciu je tu nebezpečenstvo úrazu. 

MsV č. 4 súhlasí s opravou, resp. s výmenou futbalovej bránky. 

 V platnosti ostávajú úlohy ohľadne vybudovania stoiska pre kontajnery za hviezdicou 

na Triede 1. mája 13 i vyriešenie zabráneniu parkovania áut na chodníku pred bytovkou na 

Štúrovou nábreží 12. Túto úlohu žiadame riešiť s mestskou políciou. 

  
  

U z n e s e n i a 

 

 

1.Žiadame na konci Štúrového nábrežia smerom ku Fľúdru na prístupovú cestu ku garážam  

    navoziť drť z opravy cesty Wolkerova ul. /popr. inú drť./ a upraviť ju valcom. 

 

2. Čo najskôr /najneskôr do konca júna/ naviesť piesok do pieskovísk. 

 

3. Opraviť lavičky a dosadiť nové. Usmerní p. Mgr. Para. 

       T.: koniec júna 

4. Vymeniť futbalovú bránu na ihrisku pred Tr. 1. mája 37-39, Bezručova ul., Wolkerova ul. 

 

5. Pripraviť stretnutie s občanmi na október v Kine Mier. Na stretnutí informovať, čo sa za  

    štvorročné obdobie MsV č. 4 podarilo urobiť a čo nie a prečo. Zabezpečiť účasť občanov, 

    miestnosť. 

      Z.: MsV č. 4. 

 

Nesplnené úlohy od septembra 2013 

 
1.Opraviť detské ihrisko medzi Tr. 1. mája, Bezručovou ul. a Wolerovou ul. / osadiť dva  



    chýbajúce prvky, vrchný drevený prvok na preliezke doplniť, drevené časti vymaľovať,  

    jamy na podlahe opraviť.../  

 

2. Zabezpečiť zákaz zastavenia na Matuškovej ulici. 

 

3. Odstrániť jedno z dvoch pieskovísk pri garážach na Komenského ul. 

 

4. Dosadiť kríky do živého plota vedľa cesty na Matuškovej ulici. /v mieste, kde je už  

    vychodený chodník/ 

 

5. Osadiť dosky na pieskoviskách na Tr. 1. mája 47 a na Wolkerovej ul. 

 

6. Zabezpečiť, aby sa odtokové vpúšte čistili podľa potreby, nielen dva krát do roka. /Sú 

   upchaté a pri veľkých  dažďoch voda stojí na cestách./ 

 

7. Opraviť betónovú plochu pri potravinách Milk Agro na Šafárikovom námestí. 

 

8. Doplniť lavičky pri betónovom ihrisku medzi Tr. 1. mája 21-29 a Wolkerovou ul. tak, aby 

    boli umiestnené bližšie ku Wolkerovej ulici. 

 

  

 

 

 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  9. 9. 2014 o 18.00  v utorok 

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 


