
Zápisnica č. 24 
z verejného zasadnutia Mestského výboru č. 4 s občanmi Sídliska Mier 

Spišská Nová Ves 
 

 

 

Termín: 25. apríl 2013 

 

Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., Ing. Kucharovičová,  

                 JUDr. Fabian, Marchyn, Bc. Tornay, Ing. Peter Susa. 

Ospravedlnení: pp. Páleníková, Melikant, Mgr. Demečko, Ing. RNDr. Brovková. 

 

 
Program verejného zasadnutia MsV č. 4 s občanmi sídliska Mier: 
 

1. Otvorenie, privítanie, predstavenie členov MsV č. 4 a ved. odd. výstavby 

2. Informácia o činnosti MsV č. 4 

3. Plán aktivít na rok 2013  

4. Diskusia 

 

D i s k u s i a  
 

 

a./P.Hamellová z Wolkerovej ul. upozornila na problematický prístup ku kontajnerom na  

   Wolkerovej ul. 9 - 23. Tie sú umiestnené na kopci, potrebné by bolo urobiť schodíky 

    a zábradlie. 

 

b./ P. Hamellová upozornila tiež na zničenú cestu pri kotolni na Wolkerovej ul. Odpovedal p.  

     Ing. Susa, cesta sa opraví „vysprávkou“. 

 

c./ P. Novotný, upozornil že jeden kontajner pre Tr. 1. mája 51 je umiestnený až na ul. Zd.  

     Nejedlého, ostatné pri Tr. 1. mája sú preplnené. Prístup s nákladným autom je zlý, 

     preto je asfalt už popukaný. Žiada tiež urobiť ďalší priečny chodník, tiež vysadiť kríky,  

     napr. ako živý plot. 

     Odpoveď: Na odvoz komunálneho odpadu bude upozornená firma B Nova. Kontajner pri 

     ul. Zd. Nejedlého  je zámerne umiestnený ďalej od bytovky, aby neboli občania  

     poškodzovaní zápachom. 

     Je polemické budovanie množstvo chodníkov. Požiadavka na výsadbu kríkov bude 

     predložená odd. komunálneho servisu.  

 

d./ Kritika na detské ihrisko pri obchodnom stredisku Lídl. Je od rána do večera je obsadené 

     rómskymi deťmi, tie ho špinia, dokonca aj výkalmi. Požiadavka na Mestskú polícia a  

     správcu, aby dbali na poriadok. 

    Odpoveď: Upozorníme správcu, aby dbal na poriadok 

 

e./ Požiadavka na premietanie diaprojektorom, aby prítomní videli, o ktorej lokalite sa práve 

     debatuje. 
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f./ Po vybudovaní kruhového objazdu sa Matuškova ul. stala hlavnou cestou, žiadajú  

     obyvatelia priľahlých bytoviek na parkovisku vybudovať zámkovú dlažbu. 

 

g./ P. Halasová už dávnejšie dala žiadosť na úpravu priestoru pred novinovým stánkom pri 

     ul. Zd, Nejedlého. Bolo prisľúbené, že priestor sa upraví v rámci opravy chodníkov. 

     Keďže chodníky sa opravovať v tomto roku nebudú, žiada, aby sa priestor pred stánkom  

     upravil samostatne. 

 

h./ P. Štelbaský, žiadosť o dovoz sute zo zrezávania starého asfaltu ciest pri oprave ciest ku   

     garážam na Wolkerovu ulici a tiež žiadosť na osvetlenie týchto garáži. Odpovedal p. Ing. 

     Susa, starý asfalt  bude dovezený, bude poskytnutá i valec. Požiadavka na osvetlenie bude  

     predložená odd. komunálneho servisu. 

 

i./ Požiadavka na rozšírenie parkoviska na Jilemnického ul. Občania už predložili MsÚ  

    petíciu na toto parkovisko a nič sa neurobilo. V priestoroch tohto parkoviska je veľké  

    prepadlisko, v zime tam nikdy neprídu odhrňovať sneh . 

    Odpovedal p. Ing. Susa: situácia sa prešetrí, bude sa uvažovať o projekte na rozšírenie  

    parkoviska i o oprave prepadliska. 

 

j./ Veľa sa debatovalo o vandalstve mladých ľudí, o ich hlučnosti medzi činžiakmi, o tom, že 

    po sebe zanechávajú smeti, prázdne fľaše, robia „bordel“. Vyrušujú občanov, ktorí nemôžu       

    spať a pritom idú ráno do práce. Ani malé deti sa nevyspia.  Požiadavka na Mestskú  

    políciu, aby okolo blokov chodila viac peši a proti týmto vandalom zasahovala. Aby 

    neplnoleté deti odvádzala domov k rodičom. 

    Odpovedal p. Bc. Tornay, členov MP je len 19, počas zmeny je ich na celé  mesto len 5,  

    nestačia všade zasahovať. Žiada preto od občanov podnety a telefonáty. A kompetencie sú  

    obmedzené. 

    Občania preto žiadajú, aby sa ich požiadavky posunuli vyššie, aby MP mala vyššie   

    kompetencie. 

 

k./ Otázka na záručnú dobu opravy ciest a chodníkov, či vôbec je nejaká. 

 

l./ Širšia debata bola okolo problematiky psičkárov, o tom, že nezbierajú po svojich psíkoch     

    exkrementy, že sú už všade na sídlisku, že či ich možno za neodpratávanie exkrementov  

    pokutovať a že kde môžu chodiť so psíkmi. Obyvateľom vadí, že chodia po celom  

    sídlisku. 

    Prítomný obyvateľ položil otázku, či má mesto zakúpený vysávač na psie výkaly. 

    Odpovedal p. Bc. Tornay: V súčasnosti už nie je stanovená lokalita, kde môžu majitelia  

    so psíkmi chodiť. Zákaz chodiť majú na detské ihriská. Za neodpratávanie výkalov ich 

    môžu členovia MP pokutovať, musia mať však svedka. Preto apelovať na občanov, aby 

    spolupracovali s MP a svedčili, ak majiteľ po svojim psovi neodprace výkaly. 

 

m./ Požiadavka na opravu chodníka pri Tr. 1. Mája 14 – 18. Chodník je veľmi zničený. 

     Odpoveď: Ak sa opravia cesty, tento chodník bude prioritný, opraví sa ako prvý. Členovia  

     MsV poznajú jeho stav. 

     Opravu prisľúbil i Ing. Susa. 

 

n./ Problém parkovanie na Komenského ulici. Ráno, kde rodičia vozia deti do školy na tejto 
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     ulici nastáva nebezpečná situácia. Obyvateľ navrhuje túto ulicu zjednosmerniť. 

    Odpoveď: P. Ing. Suza, problematikou sa budeme zaoberať, je to trošku zložitejšie, ulica je 

    je dosť dlhá a pre občanov, ktorí tam bývajú by sa jej zjednosmernením zvýšila  

    kilometrovnosť. 

 

o./ Na Komenského ul 1-9 žiadajú občania  staré stromy, ktoré sú blízko činžiakov vyrezať. 

     Argumentujú tým, že sú na pozemku mesta. 

     Odpoveď: S výrubom stromov musia súhlasiť najmenej 2/3 obyvateľov, ktorí v danom  

     vchode bývajú, aby neprichádzalo k nedorozumeniam a nezhodám. Súhlas na výrub už 

     v súčasnosti dáva obvodný úrad, nie MsÚ. 

 

p./ Občianka žiada urobiť poriadok s neprispôsobivými občanmi, ktorí vysedávajú na  

     a popíjajú alkohol, robia hluk a vzbudzujú pohoršenie. 

     Odpoveď: MP môže zasiahnuť v konkrétnych prípadoch, treba zavolať na bezplatné 

     číslo 159. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 
 

 

1. Pri ďalšej činnosti vychádzať z podnetov a návrhov občanov, ktoré predložili na 

verejnom zasadnutí. 

 

 

 

 

Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č. 4 

 

 

 

Za správnosť: Findurová Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 


