
Zápisnica č. 12 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 Sídlisko  Mier Spišská Nová Ves 
 

Termín: 11. februára 2008 
 

Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko, RNDr. Leskovjanská, 
Dirga, Melikant, Findurová, za MP  Mekiňa a Fiflík 
 Ospravedlnenie patrí p. Melikantovi, ktorý omylom nebol uvedený medzi prítomnými 
na zasadnutí 14. 1. 2008.  
 Na zasadnutí sa prerokovávali odpovede na požiadavky zo zasadnutia 14. 1. 2008.  
K zakúpeniu vysávača na odsávanie psích exkrementov  predseda MV č. 4 požiada ostatných 
predsedov MV, aby túto požiadavku podporili a pri ďalšej zmene rozpočtu, aby sa 
požiadavka zohľadnila. 
 Mestská polícia bude pravidelne informovať MV č. 4 o výsledkoch kontrol 
dodržiavania VZN o povinnostiach majiteľov psov. 
 Prerokovával sa Areál zdravia, že MV trvá na jeho realizácii a je naďalej prioritou 
MV č. 4. RNDr. Leskovjanská má vypracovaný projekt, zosúladili sa požiadavky členov MV  
s projektom.   
  
U z n e s e n i a : 
 
1.RNDR. Leskovjanská pôjde osobne vysvetliť možnosť presadenia troch stromov na 
Wolkerovej ul 26 s následnou možnosťou realizovania rozšírenia parkoviska. 
 
2. Na odbočke od Tr. 1. mája 39 smerom na Krčméryho ul. by bola možnosť vytvoriť ďalšie 
parkovacie miesta. 
 
3. Členovia MV pp. Demečko, Leskovjanská, Kucharovičová, Melikant, Findurová pôjdu na 
obhliadku sídliska s cieľom zistiť možnosti riešenia parkovísk a návrh sa predloží MsÚ na 
riešenie. Stretnutie zorganizuje Findurová v čase od 18. 2. do 22. 2.2008. 
 
4. Otázku budovania garáži na Sídlisku Mier, kúpu bývalej budovy škôlky /“Vitko“/, 
prerokuje predseda MV p. Mgr. Demečko osobne s primátorom. 
 
5. Výsledky kontrol dodržiavania VZN o povinnostiach majiteľov psov by bolo efektívne 
uverejniť v Informátore. 
 
6. Je potrebné opraviť schodíky na mostíku smerom Matuškovej ul. ku Kauflandu a uvažovať 
o takej oprave, ktorá by vydržala trvalejšie. 
 
7. Prioritou MV č. 4 ostáva vybudovanie Areálu zdravia pri „Fľudri“. Odd. OÚPaŽP malo 
do apríla 2007 ozrejmiť majetkové vzťahy. Viď. Zápisnica  č. 2 MV č. 4.  
 
8. MV č. 4 žiadal do Kina Mier umožniť bezbariérový vstup /sú tam dva problémové 
schodíky/ , problém nie je vyriešený a nedostali sme ani odpoveď. 
 
9. MV č. 4 vypracoval plán činnosti na rok 2008, tvorí prílohu zápisnice. 
 
Zapísala: Findurová Mária 



Plán činnosti na rok 2008 
Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
 
Marec - Kontrola plnenia úloh 
 - Osvetlenie „Fľudra“ /prizvať Ing. Kalafuta“/ 
 - Osadenie bránok na ihriskách 
 - Skonkretizovanie požiadaviek na opravu  ciest a chodníkov 
 
Apríl - Kontrola plnenia úloh 
 - Opravy kanálov na Wolkerovej ul. /prizvať Ing. Gondu/ 

- Opravy pieskovísk v Materských školách a na celom sídlisku, opravy lavičiek  
    /prizvať Ing. Kalafuta/ 
  
Máj - Kontrola plnenia úloh 
 - Kontrola kosenia Areálu zdravia pri „Fľudri“ 
 - Betónový povrch na ihrisku pri ul. Janku Matušku /prizvať Ing. Gondu/ 
 
Jún  - Kontrola plnenia úloh 
 - Kontrola verejného osvetlenia 
 
 - Vyjazdové zasadnutie MV č. 4 /koniec júna/ 
 
September - Kontrola plnenia úloh 

- Stav prípravy Areálu zdravia /prizvať Ing. Arch. Štubňu/ 
- Stav prípravy cyklotrás 
 

Október - Kontrola plnenia úloh 
  - Kontrola opravy ciest a chodníkov 
 
November - Kontrola plnenia úloh 

- Príprava na zimnú údržbu ciest a chodníkov /prizvať Ing. Gondu/ 
 
December - Kontrola plnenia úloh 
  - Plán činnosti na rok 2009 
  - Hlavné úlohy na rok 2009 

 
 
 
     Mgr. Michal Demečko, v. r. 
           predseda MV č. 4 

 
 
Za správnosť: Findurová  
 
 
 
 


