
Zápisnica č.9  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 07.11.2016 

 
 

 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, 

PhDr. Róbert Kočiš, Mgr. Michal Demečko, Marek Marchyn 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Ing. Jozef Gonda 

 

 

Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a hneď informoval prítomných 

o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

 

Uznesenie č.35/2016  

Upozornenie na nedostatočné osvetlenie lávky pre peších od OC Lidl smerom k Štúrovému 

nábrežiu. MsV žiada osadiť nový stĺp VO pri lávke pre peších zo strany od OC Lidl.  

V danej lokalite boli doplnené 2 kusy stĺpov verejného osvetlenia. Vo výstavbe je 

cyklochodník, ktorý bude  taktiež osvetlený. 

Úloha v sledovaní.. 

 

Uznesenie č.36/2016 

Ing. Gonda žiadal o informáciu kedy bude zrealizované nové detské ihrisko vedľa budúceho 

parkoviska na ul. Bezručovej.  

Centrálne detské ihrisko je v realizácií. Jeho definitívne ukončenie závisí aj od vplyvov počasia.  

Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.37/2016 
MsV žiada o návrh využitia neupotrebenej zelene pri výstavbe „cyklochodníka“ na sídlisku 

Mier.  

V prípade, že vzrastlú zeleň nebude možné z priestorového (kapacitného) miesta možné využiť 

pri cyklochodníku v spolupráci s OVaD budú vytipované ďalšie lokality. 

Berieme na vedomie. 

 

 

Mgr. Para upozornil na pofarbenú budovu skladu CO na ul. Zd. Nejedlého. Budova bola 

predmetom akcie „Graffiti Spiš 9“ v dňoch 7.-9.10.2016. 

MsV žiada, aby bol v podobných prípadoch informovaný.   

 

p. Melikant upozornil na poškodené označenie miestnej komunikácie J. Matušku, umiestnené 

na moste od OC Tesco a sídliskom Mier.  

MsV žiada nové označenie komunikácie, prípadne prehodnotenie jeho umiestnenia tak, aby 

nedohádzalo k jeho poškodeniu.   

 

PhDr. Kočiš žiadal o informáciu kedy budú odstránené stromy označené na výrub, stojace  pred 

bytovým domom Trieda 1. mája 23-27. (OKS) 



 

Mgr. Demečko na základe podnetov občanov upozornil na nevhodné osvetlenie križovatky 

Trieda 1. mája a Zd. Nejedlého. MsV žiada doplniť verejné osvetlenie v tejto lokalite až po 

chodník na ulici P. Jilemnického. (OKS) 

 

Mgr. Kačenga požiadal prítomných o podporu projektu Materského centra Dietka:  

„Medulienka – kráľovstvo včiel“.   

MsV zvažuje o zvolaní verejného zasadnutia MsV s občanmi sídliska Mier v mesiaci február. 

Presný termín bude určený na januárovom zasadnutí MsV.  

 

Ing. Susa informoval prítomných o postupe prác na stavbe parkoviska na ul. Bezručovej. Pri 

presnom vytýčení inžinierskych sieti bol v predmetnej lokalite zameraný starý VN kábel,  ktorý 

je potrebné preložiť. Z toho dôvodu sa čas realizácie parkoviska predĺži a financovanie stavby 

musí byť schválené v rozpočte r. 2017. Reálny predpoklad realizácie stavby je rok 2017.  

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  05.12.2016  v pondelok o 17,00 hod. v reštaurácii 

Rudolf.   
 

 

 

 

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

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


