
 

 

Zápisnica č.5  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09. 05. 2016 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef Para, Marek 

Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, PhDr. Róbert Kočiš, Ing. Jozef Gonda 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

Hostia: p. Vendrinská a p. Kenderová 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková  

 

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

 

Na začiatku rokovania p. Vendrinská a Kenderová predniesli požiadavky obyvateľov Triedy 1. 

mája 2332/22:   

- výsadba zelene (živý plot) nie stromy, 

- orezanie suchých konárov borovíc pred bytovým domom, 

- prehodnotenie zamietnutia požiadavky na úpravu chodníka zo severnej strany medzi naším 

a bytovým domom č.24, popri bytovom dome 26 smerom ku kotolni, 

- pri bytovom dome 2332/22 zo severnej strany zriadiť osvetlenie, keďže je to veľmi 

frekventovaný chodník a je tam tma, 

- na prístupovej ceste k bytovke vyznačiť žltými pásmi zákaz parkovania. 

 

Svoje požiadavky podali aj písomne.  

Požiadavky budú posunuté na príslušné oddelenia mestského úradu.  

  

Ďalej Mgr. Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

Uznesenie č.13/2016:  

Zlý technický stav bezpečnostného zábradlia medzi chodníkom a miestnou komunikáciou Trieda 

1. mája. 

Poškodenú časť zrejme odstránime. 

MsV súhlasí s odstránením.   

 

Uznesenie č.14/2016: 

Realizácia prechodu pre chodcov na križovatke Zd. Nejedlého a Tr. 1. mája. 

Chceme realizovať. Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.15/2016: 
V okolí MŠ na ulici Z. Nejedlého došlo pri úprave spevnených plôch k ich narušeniu tak, že 

v súčasnosti sa tam po daždi drží voda a blato.  

Potrebné preveriť v teréne. Úloha v sledovaní.  

 



Uznesenie č.16/2016: 

Požiadavka vlastníkov garáži na ulici J. Wolkera o úpravu prístupovej komunikácie. 

Vysprávky v časti asfaltovej komunikácie boli urobené, v nespevnenej časti – minulý rok bola 

poskytnutá recyklika. Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.17/2016 

Problematika ohradenia kontajnerov na Štúrovom nábreží a odstránenie preliezky so 

šmýkačkou v okolí bytového domu Štúrovo nábrežie č.11 

Stanovištia na Štúrovom nábreží boli ohradené. Ak ostanú ešte nejaké fin. prostriedky, ohradí 

sa ďalšie stanovište. Berieme na vedomie.  

 

Uznesenie č.18/2016 

Neporiadok, hluk a zhromažďovanie sa ľudí vo dvore pri objekte č.1 na ulici Krčméryho.   

Žiadame o vykonanie kontrolnej činnosti v súčinnosťou s políciou so zameraním na užívanie 

alkoholu na verejnom priestranstve 

MsP vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na užívanie alkoholu. Berieme na vedomie. 

 

 Mgr. Kačenga poďakoval členom výboru za náter lavičky pre peších od nákupného centra 

LIDL na Štúrovo nábrežie, ktoré sa konalo v dvoch etapách a to 29.04.2016 a 06.05.2016.  

Na základe telefonického podnetu upozornil na nelegálnu skládku v lokalite medzi ulicou 

Nejedlého a letiskom. Členovia MsV do najbližšieho zasadnutia preveria skutkový stav. 

Upozornil na písomnú žiadosť obyvateľov bytov J. Matušku 2,4,6,8 v Spišskej Novej Vsi, 

adresovanú mestskému úradu, v ktorej žiadajú o pomoc pri zabezpečení poriadku v okolí ich 

bytového domu.   Mestský výbor žiada o častejšiu kontrolu lokality. (MsP) 

 

Mgr. Para opätovne upozornil na zlý technický stav veľkokapacitných kontajnerov na ulici J. 

Wolkera. (OKS) 

Ďalej upozornil na ešte nedokončené terénne úpravy na sídlisku po minuloročných stavebných 

prácach. (OVaD) 

 

p. Melikant upozornil na suchý strom na Štúrovom nábreží č.10. Požiadal o prevedenie opatrení 

na Štúrovom nábreží 11 – 12 tak, aby nebol možný prejazd automobilov cez priľahlú zeleň. 

(OKS) 

 

PhDr. Kočiš opätovne požiadal o presun odpadkového koša spred predajne Diskonto na iné 

miesto v území nákupného strediska. (OKS) 

 

Ing. Susa predniesol návrh zjednosmernenia účelovej komunikácie vedľa ulice Trieda 1. mája 

(zadný trakt nákupného centra Diskont, lekáreň, Ombré). 

MsV súhlasí s predloženým návrhom. 

Najbližšie výjazdové zasadnutie sa uskutoční 16.06.2016 na chate  MsÚ na Čingove.  
 

 

 

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

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


