
Zápisnica č. 4  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.04.2018 

 
 

 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny  

 

 

Predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga privítal prítomných, otvoril zasadnutie a dal slovo 

p. Smoradovi.  

 

Pán Smorada bytom J. Wolkera 14, Spišská Nová Ves tlmočil požiadavku odstránenia detského 

ihriska nachádzajúceho sa za bytovým domom J. Wolkera 14 z dôvodu, že ihrisko je 

zdevastované, v pieskovisku sa nachádzajú výkaly zvierat (psi, mačky a líšky) z hygienického 

hľadiska je nevhodné na hranie pre detí a v poslednej dobe lokalita ihriska slúži ako miesto 

stretávania ľudí užívajúcich alkoholické nápoje. Upozornil na znečistený odvodňovací rigol pod 

kopcom medzi záhradkárskou osadou a garážami, staré stromy ohrozujúce okolie (za bytovými 

domami J. Wolkera 14 a 16). Požiadal o úpravu spojovacieho chodníka medzi bytovými 

domami J. Wolkera 14 a 16.   

MsV požiadal pána Smoradu, aby svoju žiadosť o odstránenie detského ihriska podal písomne a 

podporil ju podpismi  obyvateľov okolitých bytových domov.  

Problematika znečisteného rigola, starých stromov a poškodeného chodníka, bude delegovaná 

na príslušné oddelenia mestského úradu (OKS, OVaD). 

 

Mgr. Jozef Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

Uznesenie č.12/2018  

Mgr. Kačenga informoval o podnete, ktorého predmetom je otáčanie motorových vozidiel cez 

trávnik v lokalite J. Wolkera 19 – 23.   

Zatiaľ nechceme umiestňovať žiadne zábrany, lebo plánujeme v budúcnosti s rozšírením 

parkovacích miest v predmetnej lokalite.  

MsV berie na vedomie. 

 

Uznesenie č.13/2018 

Mgr. Kačenga upozornil na neporiadok a špinu na Triede 1. mája v lokalite, kde bol pôvodne 

umiestnený kontajner pre komunálny odpad. 

Priestor bol vyčistený, požiadavka splnená. 

Keďže priestor je zasa znečistený, MsV žiada o odstránenie múrika a znova dôsledne vyčistenie 

priestoru.  

 

Uznesenie č.14/2018 

Mgr. Kačenga tlmočil sťažnosť občanov na ľudí užívajúcich alkoholické nápoje pri nákupnom 

centre na Šafárikovom námestí. Členovia MsV a zástupca MsP informovali, že situáciu mestská 

polícia rieši. MsV žiada o monitorovanie tohto priestoru. 

MsP berie na vedomie. 

MsV berie na vedomie a doporučuje občanom aby v prípade potreby kontaktovali MsP.  

 

Mgr. Kačenga: 

- informoval o podnete, ktorého predmetom je znečistení detského ihriska (v lokalite medzi 

ulicami Trieda 1. mája, J. Wolkera a Bezručova)  výkalmi psov a aj ľudí.  

Poukazuje na potrebu oplotenia detského ihriska a pieskoviska.  



- informoval prítomných o presune nádob pre komunálny odpad  na rohu ulíc S. Chalúpku 

a Štúrovo nábrežie (tento problém bol riešený na zasadnutí MsV dňa 15.01.2018).  

 

Predseda MsV na základe množiacich sa sťažností na neporiadok a nedostatočnú čistotu  

sídliska na facebookovom profile „Sídlisko mier – Mestský výbor“ uverejní výzvu občanom. 

 

Mgr. Demečko: 

- tlmočil poďakovanie občanov sídliska za opravu komunikácie J.Wolkera a priľahlých 

chodníkov, 

- opätovne upozornil na neporiadok na parkovisku vedľa chodníka na ulici Trieda 1. mája (od 

križovatky s ulicou Z. Nejedlého) . 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  14.05.2018  v pondelok o 17,00 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 

 

 

 


