
Zápisnica č. 11 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 - Sídlisko mier Spišská Nová Ves 

 
 
Termín: 14. januára 2008 
 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr. Prochotská, Para, Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko,  
      RNDr. Leskovjanská, Dirga,, Ing. Hájek, Lavrik, Eštoková, Findurová, PaedDr. 
      Kolarčík, Ing. Arch. Štubňa a Ing. Krajňáková. 
 Na zasadnutí sa prerokovala požiadavka MV o zvolaní majiteľov psov do Kina Mier  
s cieľom zlepšiť čistotu sídliska, najmä čo sa týka zanechávania exrementov psami na 
chodníkoch, na detských ihriskách. Vzhľadom k predpokladu, že do kina by prišlo len veľmi 
málo majiteľov psov, dohodlo sa iné riešenie. 
 Prerokovávalo sa ďalej plánované nové riešenie cestných komunikácií na Sídlisko 
Mier od Kaflandu, kde sa plánuje nový most a dva kruhové objazdy, jeden pri Kaflande, 
druhý na križovatke ulíc Matuškova a Štúrovo nábr., a tiež vybudovanie cesty ku záhradkám 
a plážovému kúpalisku. V tomto priestranstve a plánuje tiež bytová výstavba. Zo strany MV 
č. 4 sa ozvali obavy, či sa nepríde o rekreačný priestor a priestor detského ihriska, čo 
komunikácia nepôjde cez plánovaný rekreačný areál, ktorý má MV č. 4 v hlavných úlohách,  
vzhľadom k tomu, že sídlisko je veľké a je potrebné zabezpečovať i túto funkciu. 
 Plánované nové riešenie cestných komunikácie na Sídlisko Mier je však plánované 
najmä pre budúcnosť a počíta sa najmä s nárastom a hustotou dopravy. 
 

U z n e s e n i a : 
 
1. MV č. 4 navrhuje zakúpiť pre mesto vysávač na odsávanie psích exkrementov. 
 
2. V Informátore uverejniť VZN o povinnostiach majiteľov psov. 
         Z.: Ing. Krajňáková 
3. MV č. 4 žiada, aby sa kontroly Mestskou políciou o dodržiavaní VZN majiteľmi psov   
     vykonávali najmä v časoch "venčenia" psov, najmä v raňajších hodinách a 
    v    miestach detských ihrísk, väčších trávnatých plôch, zákutiach za činžiakmi. To  
      znamená, že kontroly je potrebné vykonávať pešo. 
4. Žiadame riešiť parkovanie na Sídlisku Mier. 
5. MV č. 4 navrhuje uvažovať o možnosti odkúpiť od p. Vitka bývalú MŠ pre sociálne  
     potreby, na domov dôchodcov a pod. 
6. Navrhujeme na Wolkerovej ul. za č. 26 presadiť tri stromy a možnosťou rozšírenia  
     parkoviska. Návrh spresní RNDr. Leskovjanská. 
7. V prílohe posielame doplnenie nefungujúceho osvetlenia na Tr. 1. mája. 
8. Opakujeme požiadavku na výrub stromov na Tr. 1. mája pri vchode 29 a 31 a to 4 ks briez 
    pred vchodom 29 aj limbu a javor pred vchodom 31. Pripájame podpisy. 
9. MV č. 4 urguje odpovede na požiadavky. 
 
 
Zapísala: Findurová  


