
Zápisnica č.2  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.02.2015 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Ing. Vladimír 

Jančík, PhDr. Róbert Kočiš, Marek Marchyn, Štefan Melikant, Mgr. Jozef Para 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornaj 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hostia: RNDr. Marta Mlynarčíková, RNDr. Anna Leskovjanská, Marta Potočníková  

 

 Zasadnutie členov MsV otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga. Privítal hostí a 

členov výboru  na jeho zasadnutí.  

 

 Na začiatku rokovania predseda MsV dal slovo hosťom. 

Pani Potočníková, ako zástupkyňa Spoločenstva vlastníkov bytov  Komenského 9–15 Spišská 

Nová Ves poukázala na zlý stav chodníka pred obytným domom Komenského 9-15. Táto 

problematika bola už prednesená začiatkom roka 2014. Ďalej poukázala na  nevyhovujúci stav 

parkoviska oproti bytovému domu a žiadala o vysvetlenie podmienok, za akých je možné 

docieliť uzamykanie kontajnerov príslušných  k bytovému domu. 

Reagovali:  

Mgr. Kačenga: Požiadavka opravy chodníka bola v roku 2014 prednesená v termíne, keď bol 

plán hlavných úloh na rok 2014 uzavretý. Požiadavka bude zahrnutá do plánu hlavných úloh na 

rok 2015. 

Ing. Susa: Požiadavka k problematike uzamykania kontajnerov bude postúpená odd. 

komunálneho servisu. Parkovisko oproti bytovému domu je postavené na pozemku, ktorého 

vlastníkom nie je mesto a preto mesto tam nebude investovať financie.  

 

Pani Mlynarčíková, ako zástupkyňa  SVB Fľuder 13-12 žiadala o opravu prístupovej 

komunikácie k bytovému domu, realizáciu nových parkovacích miest a realizáciu oplotenia 

kontajnerov. 

Reagoval Mgr. Kačenga: oplotenie kontajnerov bude zahrnuté do plánu hlavných úloh na rok 

2015 (požiadavka je formulovaná na celé sídlisko Mier); realizácia nového parkoviska bude 

zahrnutá do plánu hlavných úloh na rok 2015 a požiadavka opravy prístupovej komunikácie 

bude postúpená odd. výstavby a dopravy. Realizácia je závislá od dostatku finančných 

prostriedkov pre daný účel. 

 

Pani Leskovjanská, ako zástupkyňa vlastníkov bytov bytového domu Štúrovo nábrežie 12 

podporila požiadavku pani Mlynarčíkovej - oprava komunikácie a realizácia nových 

parkovacích miest.  

Reagoval Mgr. Kačenga:  realizácia nového parkoviska bude zahrnutá do plánu hlavných úloh 

na rok 2015 a požiadavka opravy prístupovej komunikácie bude postúpená odd. výstavby a 

dopravy. Realizácia je závislá od dostatku finančných prostriedkov pre daný účel. 

Ing. Susa: Oprava komunikácie v rámci vysprávok.  

 

Ďalej sa pristúpilo ku kontrole plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsV: 

 

1. Pozrieť na stav chodníka na konci ulice J. Wolkera a možnosť jeho opravy. 

 Stav bude posúdený a zaradený do plánu úloh na r. 2015.Úloha trvá. (OVaD) 



2. Potreba orezu stromu na ul. Nejedlého, kde konáre zakrývajú dopravnú značku. 

Orez stromu bude v blízkej dobe realizovaný. Úloha trvá. (OKS) 

3. PhDr. Kočiš upozornil na potrebu presunu lavičiek na Šafárikovom námestí 

umiestnených pred Zdravotným strediskom. Presun lavičiek bude realizovaný po 

presnom určení miesta presunu. Úloha trvá. (OKS) 

4. Upozornil na neodtekajúcu vodu na kruhovej križovatke. 

 Dažďová vpusť je pôvodná a je a bude čistená minimálne 2 krát do roka. Berieme 

na vedomie. 

5. Ing. Jozef Gonda: Požiadal zástupcu mesta o informáciu, či projekt rekonštrukcie 

verejného osvetlenia zahŕňa aj sídlisko Mier. Ďalej požiadal o informáciu ohľadom 

rekonštrukcií miestnych komunikácií  na sídlisku Mier. Po zasadnutí predsedov 

mestských výborov ohľadom rozdelenia investičných prostriedkov pre jednotlivé 

mestské výbory budú určené jednotlivé úlohy v tejto oblasti. Samozrejme, že 

rekonštrukcia VO prebehne aj na sídlisku Mier, je pravdepodobné, že Mier bude 

v prvých etapách rekonštrukcie. Berieme na vedomie.  

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2015 

 

Cesty:  

1. Trieda 1. mája, celá ulica (od OC Prima po č.51) 

2. Nejedlého ulica 

3. Bezručova ulica – rozšírenie komunikácie a parkovisko 

 

Chodníky: 

1. Jilemnickeho ul., pozdĺž celej komunikácie 

2. Komenského 9-15, predná časť 

3. Komenského 21-23, zadná časť 

4. J. Wolkera, pri garážach (pri ZŠ Nejedlého) 

5. Vysprávky: Tr. 1. mája 2, nejedlého, Pri pošte 

 

Parkoviská: 

1. Bezručova ulica (bod 3, cesty) 

2. Nejedlého ulica, dokončenie 

3. Štúrovo nábrežie 12-13 

4. Komenského ulica, pri kotolni 

 

Iné: 

1. Oplotiť detské ihriská, vyriešiť ich údržbu, na detských ihriskách zverejniť 

prevádzkové poriadky, zmodernizovať staré detské ihriská 

2. Dokončiť oplotenie kontajnerov na celom sídlisku 

3. Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk, upraviť asfaltový 

povrch a vybaviť novým športovým náčiním 

4. Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na existujúcich parkoviskách 

5. Realizácia lávky k oddychovej časti Fľúder 

6. Dokončenie bikrosového areálu 

7. Zabezpečiť náter mostových konštrukcií 

8. Vytvoriť vhodný priestor pre psíčkarov 

9. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na sídlisku Mier a doriešenie 

osvetlenia pešieho mosta medzi sídliskom Mier a nákupným centrom Lidl. 

 

 



PhDr. Róbert Kočiš: 

Požiadal o pešie hliadky MsP na sídlisku Mier.  

Požiadavka bude prekonzultovaná s vedením MsP. (MsP) 

 

Mgr. Jozef Para: 

Upozornil na potrebu opravy veľkokapacitných kontajnerov.  

Požiadavka bude prekonzultovaná s odd. komunálneho servisu. (OKS) 

 

p. Marek Marchyn: 

Upozornil na neodtekajúcu vodu na parkovisku medzi zdravotným strediskom a kinom Mier. 

Požiadavka bude prekonzultovaná s Odd. výstavby a dopravy. (OVaD)  

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 09. 03. 2015 v pondelok o 16,30 hod v zborovni 

ZŠ ul. Komenského.  
 

 

 

 

 

 

 

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

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Výpis 
uznesenia ZV OZ  pri Meste Spišská Nová Ves zo dňa 31. decembra 2013 

 

Uznesenie:  5/2/2013 
 

 ZV OZ SLOVES pri Meste Spišská Nová Ves súhlasí s vyplatením príspevku na rekreácie a služby 

z prostriedkov  sociálneho fondu  podľa  schválených  zásad  na  roky 2012 – 2013  v  celkovej výške 

680,00 € zamestnancom uvedeným v nasledovnej tabuľke (stĺpec „čerpanie v roku 2013, poradové číslo 

115 - 116“): 

 

 

 

 

    Cena poukazu Čerpanie Zostatok Cena poukazu Čerpanie  

P. č. Priezvisko a meno 

(výška 

nákladov) v roku 2012 
(2012-13) 

(výška 

nákladov) v roku 2013 

  Posledný stav   5 485,10 €        5 631,00 €  

115. Jackovič Zdeno, Ing.       144,00 € 100,00 € 

116. Vigašová Dagmar       50,00 € 50,00 € 

  Spolu  (p. č. 115 - 116)   0,00 €     150,00 € 

  Spolu (medzisúčet)   5 485,10 €     5 781,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za ZO OZ SLOVES pri Meste Spišská Nová Ves Ing. Pavol Košalko 

  predseda základnej organizácie 

  odborové zväzu 

 

 

 

 

 

 

 

Za zamestnávateľa: Ing. Jela Bednárová 

  prednostka Mestského úradu 


