
Zápisnica č. 17 
zo zasadnutia  Mestkého výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
 

Termín: 12. november 2012 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Demečko, Mgr. Para, Findurová M., Ing. Kucharovičová,  
                 Bc.Tornay, JUDr. Fabian 
 
Ospravedlnení: pp. Melikant, Marchyn 
 
 
 Na zasadnutí  sa najprv skontrolovali uznesenia a požiadavky MV č. 4. Predseda MV 
poinformoval o splnených požiadavkách. Za všetkých občanov sídliska vyjadril veľkú 
spokojnosť, že napriek nedostatku financií sa opravili chodníky na Wolkerovej ul.  
29 – 31,  na Tr. 37-51 i na Komenského 1-7. Po sedení s Ing. Susom sa vysvetlila 
oprava chodníka na Komenského ul. od Hornádu. Opravu bolo potrebné urobiť po 
zatepľovaní.   

Ohľadne vyrezanie ryhy na novom parkovisku na Štúrovom nábr. 11 a na kruhovom 
objazde na Matuškovej ul., pracovníci odd. výstavby v čase väčšieho dažďa pôjdu vymerať 
miesto a veľkosť a tak ryhu vyrežú.    

Členovia MV č. prerokovali i ohraničenie MV č. 4. 
Prijali sa nové úlohy i predbežné prioritné úlohy na rok 2013. 

 

 
U z n e s e n i a   
 
1.Vzhľadom k tomu, že odd. komunálneho servisu nesplnilo požiadavky ohľadne detského  
    ihriska medzi Tr. 1. mája, Bezručovou ul a Wolkerovou ul. a to jeho opravy, 
    prevádzkového poriadku, MV túto úlohu presúva na jar rok 2013 a to ako prioritnú. 
 
2. Vzhľadom k tomu, že na detskom ihrisku pri Tescu sa schádzajú vo večerných a nočných       
     hodinách partie, po ktorých tam ostáva veľký neporiadok, žiadame, aby bol smerom na    
     ihrisko osadený reflektor. 

 
3. Osadiť reflektor žiadame i smerom na detské ihrisko medzi Tr. 1. mája, Bezručovou  
    ul. a Wolkerovou ul. 
  
4. V rámci vianočnej výzdoby žiadame, aby sa centrálny vianočný stromček umiestnil  
     do prostriedku kruhového objazdu Matuškova ul.  
 
5. K požiadavke občanov o opravu parkoviska oproti vchodom č. 9-13 bytového domu  
    na Komenského ul. sa MV č. 4 plne prikláňa k stanovisku Mestského úradu Sp. Nová Ves. 
    Plochu parkovisku nie je možné v súčasnej dobe vyasfaltovať, ale v jarných mesiacoch 
    roku 2013 spevniť štrkom. MV č. 4 za prioritné považuje bezpečnosť chodcov, preto 
    presadzuje najmä opravu poškodených chodníkov, ktorých je na Sídlisku Mier veľa. 
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6. Za prioritné úlohy pre rok 2013 je potrebné opraviť chodník od Štúrového nábr. 11 po 
    ul. P. Jilemnického. O požiadavkách na opravu ďalších chodníkov  v roku 2013 rozhodne   
    MV na najbližších zasadnutiach.    
 
 
7. Vzhľadom k tomu, že MV č. 4 vždy riešil problémy občanov, ktoré sa týkali územia 

Sídliska Mier, ale i priestoru za Hornádom,  za nábrežím Hornádu, napr. pri výstavbe 
Lídlu, pri výstavbe Tesca, pri presadzovaní rekreačnej zóny pri Fľudri a pod., MV č. 4 
žiada, aby územie MV č. 4 bolo i takto ohraničené: a to Sídlisko Mier, nábrežie Hornádu, 
ul. Letecká, priestory nákupných stredísk Kaflaud a Tesco až po „Fľuder“.  

            
 
8. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 10. 12. 2012  o 18, 00v Malom salóniku reštaurácie 
    Rudolf.         
 

 
 
Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č. 4 
 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 
 
 
 
 
 
 
 


