
 

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

 
 
 

Termín: 8. február 2010 
 
 
Prítomní: pp. Mgr Para, Mgr. Bartko, Melikant, Mgr. Prochotská,  Ing. Kucharovičová, 
RNDr. Leskovjanská,  Ing. Hájek, Eštoková, Findurová M., Mekiňa, Ing. arch. Štubňa,  
ThDr. A. Mišek, za občanov p Kačírová, Reichelová . 
Ospravedlnení: pp. Mgr. Demečko a Dirga. 
 

Na zasadnutie prišli dve občianky a p. ThDr. Mišek, ktorí sa chceli vyjadriť l 
problematike výstavby  kostola na Sídlisku Mier. Vzhľadom k tomu, že MV č. 4 na 
predchádzajúcom zasadnutí sa vyjadroval k výmene pozemku na výstavbu kostola, členovia 
hlasovali a k uvedenej problematike bude zvolané verejné zhromaždenie občanov nebol tento 
problém nanovo otvorený. Na verejnom zhromaždení budú mať možnosť vyjadriť sa všetci 
občania. Na zasadnutí prezentoval p. ThDr. Mišek projekty plánovaného kostola. 

Ing. arch. Štubňa oboznámil  MV s odborným stanoviskom a posúdením Ateliéru 
architektúry, urbanizmu a ekológie z Banskej Bystrice k výstavbe kostola na Sídlisku Mier. 

Informoval o výstavbe mosta cez Hornád, ktorého ukončenie je plánované na koniec 
mesiaca október 2010. 

Skontrolovalo sa plnenie uznesení.. 
 
Kontrola uznesení: 
 
46/2009 – Umiestnenie vianočného stromčeka na Sídlisku Mier. MV č. 4 túto požiadavku 
nebude nanovo predkladať, odd. komunálneho servisu by si ju malo poznamenať podľa nej 
stromček v decembri umiestniť. 
 
49/2009 – Telefónne č. p. Suranovského v Informátore. Pôjde preveriť p. Para. 
 

U z n e s e n i a: 
 

1. Žiadame pri Štúrovo nábr. č. 12 umiestniť kontajner na separovaný zber papiera.  
 
2. Žiadame na chodník od činžiaku J. Matušku 10 – 12 osadiť dva stĺpy  s reťazami 

smerom od parkoviska a podobné na druhej strane od cesty Tr. 1. mája, 
aby sa zabránilo chodiť autám priamo ku vchodu. Autá nevychádzajú  z parkoviská 
priamo na cestu, ale prichádzajú pred vchod, počkajú na ďalších spolucestujúcich 
a vychádzajú po chodníku až na cestu na Matuškovu ul. Ničí sa tým nový koberec na 
chodníku, bránia zároveň chodcom prechádzať po chodníku. 

 
3 Na Tr. mája č. 4 stále nesvieti stĺp č. 4. 

 
 
Za správnosť: Findurová Mária 


