
Zápisnica č. 32 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 

Termín: 18. februára 2014 
 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., JUDr. Fabian, Marchyn,  
                       Ing. Kucharovičová, Ing. Susa, Melikant. Za občanov: pp. Dr. Leskovjanská, 
            Šoltésová, Hošíková 
Ospravedlnení: pp. Páleníková, Mgr. Demečko 
 
 Kontrola uznesení nemohla prebehnúť, nakoľko MsV č. 4 neboli doručené odpovede 
na požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí. 
 Keďže sa na zasadnutí zúčastnili občania zo sídliska Mier, na začiatku zasadnutia boli 
prerokovávané ich požiadavky.  
 Jednalo sa o úpravu parkoviska pri Wolkerovej ul. 9-15 zo severnej strany, oproti 
Triede 1. mája. Na parkovisko niekoľko krát bol dovezený štrk, občania si ho svojpomocne 
rozhrnuli. Teraz je v zlom stave, v priestore stojí voda. 
 Ďalej občania žiadajú o opravu chodníkov v tejto časti sídliska, nakoľko  chodníky 
sú len betónové, bez asfaltového povrchu a najmä mamičky s kočiarmi majú problém po 
takýchto chodníkoch manipulovať. 
 Tiež žiadajú o doplnenie lavičiek k detskému betónovému ihrisku, popr. i upevniť 
na betón, ktorý  tam už je osadený v pôde a ktorý bol pôvodne plánovaný na lavičky, dosky. 
 Odpovedal Ing. Susa:  Uvedené parkovisko oficiálne nie je parkovisko. Ak by malo 
spĺňať požadované parametre, bolo by to pomerne dosť náročné, i finančne. Odd. výstavby 
daný stav overí. Situácia sa zatiaľ môže riešiť dovezením nového štrku a jeho rozhrnutím 
strojom. 
 Mgr. Kačenga: Hlavné úlohy na rok 2014 už boli spracované a prerokované i vedením 
mesta. Rozsah ich plnenia závisí od toho, či si Mesto zoberie na ich realizáciu pôžičku. Ide 
najmä o opravu chodníkov. V pláne hlavných úloh MsV č. 4 je ich celkom päť, 
zaasfaltovanie chodníkov v priestore medzi Wolkerovou ul., Tr. 1. mája a Bezručovou ul. pri 
detskom ihrisku sú v poradí štvrté. Keďže to je veľký rozsah chodníkov,  bude sa postupovať 
podľa priorít Mesta. Členovia MsV pôjdu daný stav preveriť.     
 S umiestnením lavičiek MsV č. 4 súhlasí. Potrebné bude doručiť na odd. 
komunálneho servisu podpisy obyvateľov okolitých bytov, že s lavičkami súhlasia. 
 Dr. Leskovjanská zo Štúrového nábr. žiadala opravu chodníka od Štúrového nábr. 
11 až po koniec ulice. 
 Odpoveď: Oprava chodníka je v Hlavných úlohách 2014 na prvom mieste. 
 Ďalej sa pýtala, čo je s vodohospodárskym objektom na nábreží Hornádu, je 
v dezolátnom stave a schádzajú sa tam rôzni čudní občania, ktorí zrejme fetujú, drogujú, 
pijú. Žiadala, aby sa objekt dal zbúrať. 
 Odpoveď: Tento problém bol už prerokovávaný už na zasadnutí MsV č. 4 a keďže to 
nie je majetok Mesta, je toto v podstate bezmocné. Podľa požiadavky Dr. Leskovjanskej je 
potrebné, aby v tomto priestore zasahovala mestská polícia a aby Mesto požiadalo 
vodohospodárov, aby budovu zbúrali. 
 Ďalšia otázka sa týkala stavu prípravy oddychovej zóny pri Hornáde, v časti pri 
„Fľudri.“  
 Odpovedal predseda MsV č. 4: Oddychová zóna sa riešila často, boli Mestu  
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predkladané projekty, avšak zakaždým na niečom skrachovali. Posledný bol pre Mesto 
neprijateľný, základným problémom bolo, že investor chcel v danom priestore organizovať 
diskotéky. Teraz sa však do II. kola programu Pohoda za mestom dostal projekt Materského 
centra Dietka, o. z., ktoré by v priestore bývalého plážového kúpaliska chcelo vybudovať 
komunitnú záhradu pre rôzne vekové skupiny. Priestor by vyčistili, pokosili, dreviny ošetrili 
a dosadili nové. 
 Ďalej sa na zasadnutí prerokovávala požiadavka občana uverejnená v „I-čku“. Ide 
o premiestnenie kontajnerov na Tr. 1. mája 11 – 21. Okolo kontajnerov je permanentný 
neporiadok, tesné parkovanie áut, prehrabávanie Rómov ... Na tomto mieste je veľký pohyb 
ľudí a i pohľad z okien je škaredý. 
 Členovia MsV boli situáciu pozrieť a hľadali riešenie tak, aby spĺňalo základnú 
podmienku, aby bol ku kontajnerom bezproblémový prístup pre zberné autá. Ak by sa 
kontajnery premiestnili inde, nespĺňali by základnú požiadavku a pre občanov by bolo 
odnášanie smeti ďaleko. Premiestnenie medzi paneláky, kde už predtým boli, nie je riešením, 
kontajnery by síce neboli na očiach, ale neporiadok okolo nich by oveľa väčší a zápach by 
bol taký, že by sa okolo nich nedalo prechádzať. Aké- také riešenie je oplotené kontajnerov. 
Ak nájdu občania riešenie na iné umiestnenie kontajnerov, radi ho 
privítame. 
  Predseda MsV potom informoval o porade predsedov mestských výborov.  
     

Uznesenia 
 

1.Žiadame navoziť na priestor ku Wolkerovej 9-15 zo severnej strany, kde parkujú auta štrk  
    strojmi ho upraviť. 
 
2. Žiadame doplniť lavičky pri betónov ihrisku medzi Triedou 1. mája 21 - 29 a Wolkerovou  
    ul. 
    
3. Žiadame požiadať správu povodia Hornádu, aby zničený objekt pri rieke Hornád za  
    sídliskom Mier zbúrali. 
 
4. Žiadame oplotiť kontajnery pri Tr. 1. mája 11. 
 
 
             

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  11. 3. 2014 o 18.00  v utorok      
v zborovni ZŠ Ul. Komenského  

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

            predseda MV č.  
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 


