
 

 

Zápisnica č.6  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 16.06. 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 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková  

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

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

Prítomných informoval o Projekte rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta 

Spišská Nová Ves, ktorý bol na  programe posledného mestského zastupiteľstva. Projekt by mal 

trvať dva roky. Pre sídlisko Mier to znamená úpravu nasledovných komunikácií: J. Wolkera, P. 

Jilemnického, Krčmeryho, Bezručova a Štúrovo nábrežie.  

Ďalej predseda MsV č.4 informoval o porade predsedov mestských výborov, kde okrem iného 

bolo spomenuté, že každé sídlisko má mať svoje detské ihrisko. Bola prezentovaná myšlienka 

vzniku detskej zóny.   

  

Podnet občana mesta (odkaz pre starostu) ohľadom stavu chodníkov na sídlisku Mier.  

Asfaltové ihrisko na Krčméryho ulici je zrekonštruované. Chodník v zadnom trakte ul. 

Krčméryho bude zaradený do plánu ďalších úloh.  

 

Písomný podnet SVB OĽŠA, Jilemnického 21, SNV týkajúci sa detského ihriska v predmetnej 

lokalite. Predseda SVB OĽŠA navrhuje súčasne detské ihrisko rozšíriť a doplniť o súčasné 

moderné prvky. Cyklotriálové ihrisko žiadajú upraviť tak, aby sa dal užívať svojmu účelu. 

Chodník cez cyklotriálové ihrisko je v pláne úloh, a kamene z chodníkov budú v najbližšej dobe 

odstránené. (OVaD) 

Rozšírenie detského ihriska je potrebné prerokovať s odd. komunálneho servisu. (OKS) 

 

Ing. Gonda žiadal informáciu o koncepcii úpravy detských ihrísk na území nášho mesta, príp. 

poskytnutie jej časti týkajúcej sa sídliska Mier na najbližšie rokovanie. (OKS) 

 

p. Melikant tlmočil otázku zatraktívnenia oblasti „Fľuder“ pri Hornáde a tým aj výstavbu novej 

pešej lavičky cez rieku Hornád. 

S výstavbou novej pešej lavičky sa v budúcnosti neuvažuje.    

 

Mgr. Demečko poďakoval Ing. Susovi za realizáciu prechodu pre chodcov cez komunikáciu 

Trieda 1. mája v blízkosti ZŠ Nejedlého. Ďalej tlmočil požiadavku občanov Triedy 1. mája 

v súvislosti s vodorovným  dopravným značením parkovacích miest v tejto lokalite.  

Ing. Susa ponúkol v prípade iniciatívy občanov technické zabezpečenie. (OVaD) 

 



 

Mgr. Para z dôvodu šíriacich sa alergénov žiada o pokosenie časti lokality Trieda 1. mája 

smerom k zadným garážam.  (OKS) 

 

PhDr. Kočiš konštatoval, že po odstránení poškodeného železného zábradlia medzi 

komunikáciou a chodníkom na Triede 1. mája 21 – 23 vodiči motorových vozidiel svojou 

jazdou ohrozujú chodcov. Žiada o prehodnotenie tohto stavu, resp. osadenia novej zábrany.  

Opätovne požiadal o presun odpadkového koša spred predajne Diskonto na iné miesto v území 

nákupného strediska. (OKS) 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 12.09.2016  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 


