
Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 12.06.2017 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Marek Marchyn, Štefan Melikant, 

PhDr. Róbert Kočiš, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Neprítomní:  

Členovia výboru: Patrik Suchý, Ing. Vladimír Jančík 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga, privítal prítomných a 

informoval o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.   

Uznesenie č.18/2017: 

Mgr. Para informoval o potrebe doplniť 2 ks verejného osvetlenia na ulici J. Wolkera č. 19 až 

25. Ďalej upozornil na poškodenú časť preliezačky na detskom ihrisku pri Materskej škôlke 

na ul. Zd. Nejedlého.   

Doplnenie VO bude zvážené v rámci druhej etapy modernizácie. Preliezka na detskom ihrisku 

je opravená. MsV berie na vedomie.   

Uznesenie č.19/2017: 

MsV žiadal o vyčistenie zelene a parkovísk v lokalite od ZŠ Nejedlého po Triedu 1.mája, viď  

zápis zo dňa 13.03.2017. Úloha nebola zrealizovaná úplne. Z toho dôvodu MsV opätovne 

žiada o vyčistenie tejto lokality.   

Čistota na sídl. Mier je udržiavaná aj pomocou aktivačných pracovníkov. Požiadavka na 

vyčistenie predmetnej lokality bola tlmočená koordinátorovi aktivačných prác. Úloha 

v sledovaní. 

 

MsV odporúča pri kosení trávnatých porastov v súlade podľa požiadaviek občanov – prioritne 

kosenie vedľa bytových domov a až následne kosenie ostatných plôch sídliska. (OKS) 

MsV sa opätovne zaoberal zámerom pána Peruna zrealizovať na sídlisku Mier výstavbu 

garáži. Stotožňuje sa s názorom zástupcov mesta, aby predmetná plocha aj naďalej slúžila pre 

parkovanie občanov.   

Mestskému výboru bola doručená písomná žiadosť  SVBaNP ELÁN, Trieda 1. mája 2223/21, 

Spišská Nová Ves o osadenie zábradlia okolo miestnej komunikácie v mieste vchodov č. 21 

a 23.   MsV súhlasí s osadení zábradlia v danej lokalite. (OVaD) 

Mgr. Para žiada riešiť parkovaciu plochu (bezprašná úprava) pred MŠ Nejedlého 5 v Sp. 

Novej Vsi. (OVaD) 

Ing. Susa informoval o pokračovaní rokovaní mesta Spišská Nová Ves a VSD a.s. k prekládke 

VN vedenia z dôvodu sprejazdnenia miestnej komunikácie medzi predajňou Lidl a kruhovou 

križovatkou. Súčasne informoval o stavbe prekládky kábla VN napätia v lokalite výstavby 

nového parkoviska na ulici Bezručovej.  

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  11.09.2017  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 


