
Zápisnica č. 12 
zo zasadnutia  Mestkého výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

Termín: 29. marec 2012 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Demečko, Mgr. Para, Findurová M., Ing. Kucharovičová.  
                        JUDr. Fabian, Marchyn, Melikant. 
 
 Na zasadnutí sa prerokovávala nepriaznivá dopravná situácia na ul.  
Z. Nejedlého a možností jej riešenia. Predseda MV č. 4 spolu s p. Mgr. Parom boli na 
oddelení výstavby MsÚ a hľadali spolu s vedúcim oddelenia a odbornými pracovníkmi 
najoptimalnejšie riešenie spolu s finančnými možnosťami mesta. Zobrali do úvahy i návrhy 
p. Paľúcha. Vzhľadom k tomu, že stromy na ul. Z. Nejedlého sú staré, padajú z nich konáre 
a je i nebezpečenstvo, že niektorý zo stromov môže spadnúť, taktiež korene stromov 
poškodzujú chodníky, MV č. 4 navrhol stromy vyrúbať. Výrub stromov je potrebný pre 
riešenie dopravnej situácie i pre bezpečnosť občanov.  

Návrhom riešenia nebezpečnej dopravnej situácie na tejto ulici je, že sa tu postupne 
vybudujú po oboch stranách cesty parkoviská, päť metrov od križovatiek. Parkovisko sa 
buduje i smerom ku škole. S týmto návrhom všetci prítomní členovia  MV č. 4 súhlasili. 

P. Mgr. Para  spolu s Ing. Kriegerom prešli sídlisko a určili, ktoré kontajnery na 
odpad sa budú postupne ohradzovať plotmi, podľa finančných prostriedkov mesta. Prvé sa 
oplatia kontajnery medzi Tr. 1. mája 27 a 29, najprv sa zbúrajú múry, ktoré sú okolo 
kontajnerov.  
  

 

N o v é   u z n e s e n i a   
 
1. Požiadavka občanov o opravu cesty ku garážam na Wolkerovej ulici sa rieši.  
    Asfaltová drť po oprave ciest im bude dodaná a majitelia garáží cestu svojpomocne  
    opravia. 
 
2.  MV č. 4  žiada, aby sa staré stromy na Ul. Z. Nejedlého vyrúbali.    
 
3. Na Ul. Z. Nejedlého žiada MV č. 4 po oboch stranách cesty vybudovať parkoviská päť 
    metrov od križovatiek  a ďalšie parkovisko smerom ku škole.  
 
4. MV č. 4. žiada postupne kontajnery na komunálny odpad osadzovať plotmi, tak ako bolo     
    s. p. Ing. Kriegerom a p. Parom dohodnuté. Medzi. Tr. 1. mája 27 a 29 žiadame  
    najprv zbúrať múry a potom kontajnery oplotiť. 
 
 
     Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 
         predseda MV č. 4 
 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 


