
Zápisnica č. 41 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 

Termín: 8. decembra 2014 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., Marchyn, Ing. Kucharovičová,  
                       Melikant, Mgr. Demečko, JUDr. Fabian, Ing. Susa 
Za občanov: pp. Kočiš, Žiška, Buvalová  
Ospravedlnení: p. Bc. Páleníková  
 

Na zasadnutí sa so svojimi požiadavkami zúčastnili i dvaja občania zo sídliska Mier. 
Najprv ich vyslovil p. Žiška z Wolkerovej ul. č. 32. Mal niekoľko kritických 

pripomienok. 
Podľa neho mesto pre túto časť sídliska nič nerobí. 
Prvá jeho kritická pripomienka sa týkala výstavby bicrosového ihriska. 

/Jilemnického ul./ Pýtal sa, kto povolil jeho výstavbu.  Podľa jeho  názoru, tam už raz také 
ihrisko bolo a keď sa konečne terén udupal a malé deti sa mali kde hrať, tak teraz sa terén 
znovu rozbil. Navozila sa hlina, ktorá spôsobila, že v okolí je dlhodobo množstvo blata, ktoré 
sa roznáša do bytoviek. Preto sa pýta, či do zimy, bude výstavba ukončená. A podľa neho je 
toto ihrisko zbytočné. 
 Ďalší problém tejto časti sídliska je nedostatok lavičiek. Požiadal, aby boli doplnené. 
Problémom sú i pieskoviská, ktoré sú zničené. 
 Ďalej p. Žiška upozornil, podľa neho, na zbytočnú zástavku autobusu č. 6 na konci 
Wolkerovej ul. Predložil podnet na jej zrušenie. Keby sa zástavka zrušila a miesto nej sa 
dala len tabuľka označujúca zastávku, vytvoril by sa priestor na ďalšie parkovacie miesta, 
ktorých je v tomto priestore nedostatok. 
 Upozornil tiež na zle urobený chodník, je šikmý, preto sa v zime zle udržiava. 
 Ďalším problémom je hluk v nočných hodinách a požiadal členov MsV, aby sa do 
tejto lokality prišli pozrieť. Keď príde polícia, nič neurobí, po ich odchode  hluk pokračuje. 
 Na pripomienky odpovedal predseda MsV č. 4 p. Mgr. Kačenga. K bicrosovému 
ihrisku, že na základe požiadavky skupiny mladých chlapcov vedenie mesta vydalo súhlas 
k jeho realizácii. Nie je v réžii mesta, aby sa realizácia tohto ihriska dala urobiť hneď. 
Problémom boli i časté dažde a schválenie neskorej projektovej dokumentácie. Na otázku 
prečo mesto vydalo súhlas na realizáciu tohto ihriska, odpovedal, že cieľom mesta je, aby 
športové možnosti na sídlisku boli pre všetky vekové aktivity deti a mládeže. 
 Predseda i p. Ing. Susa oponovali, že pre túto časť sídliska mesto neurobilo nič, 
pretože za posledných 5 rokov sa tu zrealizovalo 46 parkovacích miest v dvoch etapách.  
 Na zničené pieskoviská sa na jar osadia nové dosky a dovezie piesok.  Ich potrebu 
posúdi odd. komunálneho servisu. 
 K možnosti odstránenia zástavky autobusu č. 6 sa vyjadril Ing. Susa. Táto požiadavka 
musí byť prerokovaná s dopravnou políciou. Ona posúdi reálnosť tohto podnetu. 
 K vytvoreniu možnosti nových parkovacích miest odpovedal i p. Mgr. Para. Povedal, 
že MsV č. 4 už dlhšie presadzuje, aby sa na parkoviskách vymaľovali žlté čiary , 
označujúce parkovacie miesta. Tým by sa ušetrili miesta na parkovanie.   
 K požiadavke doplnenie lavičiek je potrebné predložiť súhlas od obyvateľov, 
ktorých sa to týka, vzhľadom k tomu, že niektorí obyvatelia jednotlivých bytoviek lavičky 
chcú a iní naopak žiadajú ich odstránenie. 
 P. Kočiš spoločenstvo bytov Tr. 1. mája 21-23/ prišiel s otázkou, či sa neplánuje 



v budúcnosti vybudovať pre rómsku mládež ihrisko. Tí totiž chodia pravidelne hrávať futbal 
i hokej na ihriská medzi Tr. 1. mája, Wolkerovu ul. a Bezručovu ul. Správajú sa neslušne 
a používajú veľmi vulgárne výrazy, ktorými nie sú príkladom pre ostatné deti. 
 Ďalej sa pýtal, ako majú obyvatelia čistiť v zime chodníky na Tr.1. mája. Či len 
priečny chodník po hlavný, alebo i časť pozdĺžneho chodníka, hlavného chodníka. 
 Odpoveď: o výstavbe ihriska pre rómsku mládež členovia MsV nevedia. A čistiť majú 
chodník i hlavný obyvatelia bytovky. V prípade úrazu by bolo zodpovedné spoločenstvo 
bytov, ku ktorému by prislúchala časť zodpovedajúceho chodníka. 
ˇ P. Melikant upozornil na zničenú poľnú cestu smerom ku „Fľúdru“ od kruhového 
objazdu /severná strana Hornádu/. Zničili ju nákladné auta zvážajúce štrk. 
 P. Ing. Susa informoval, že na základe požiadavky spoločenstva bytov z Wolkerovej 
16 bol odstránený betónový múrik, ktorý kedysi slúžil ako kryt okolo kontajnerov. Tiež na 
základe tejto požiadavky sa orezali stromy. 
 Na záver zasadnutia MsV č. 4 sa predseda MsV p. Mgr. Kačenga poďakoval členov 
za činnosť a činnosť starého MsV č. 4 ukončil. Všetky kompetencie MsV č. 4 budú 
prenesené nového mestského výboru.         
  
  

U z n e s e n i a 
 
 
1.Prerokovať možnosť zrušenia zástavky autobusu č. 6 na konci Wolkerovej ul. s dopravnou  
     políciou. 
       Z.: Ing. Susa 
       
 2. Pozrieť na stav chodník na konci Wolkerovej ul. a možnosť jeho opravy. 
 
3. Prekontrolovať pieskoviska na konci Wolkerovej ul. a určiť, na ktoré je potrebné osadiť  
    nové dosky a doviesť na jar nový piesok. 
 
4. Preveriť, kto vozil štrk od „Fľúdru“ ku kruhovému objazdu Matuškova /severná strana 
    Hornádu/. Zistiť možnosti opravy cesty. 
       Z.: Ing. Susa  
     

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  12. 1. 2015 o 18.00  v pondelok 
v zborovni ZŠ Komenského ul. Spišská Nová Ves. 
  

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

            predseda MV č.  
 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 


