
ZÁPISNICA 
z výjazdového zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  16.09.2019 od 16:00 – 17:00 hod. v lokalita sídliska Mier 
 

Prítomní:  Ing. Milan Mucha             Radovan Rimský 
                 Marek Marchyn                  
                 Mgr. Radovan Marcinčin  
                 Ing. Marek Magáč         
                 Mgr. Jozef Para   
                 Ing. Peter Susa 
                 Ing. Ľubomír Pastiran 

Neprítomní:  Ing. Peter Vyparina (ospr.) 
                      Bc. Juraj Tornay (ospr.) 
                      PaedDr. Dávid Demečko PhD. (ospr.) 
                      Mgr. Jozef Kačenga (ospr.) 

                 MUDr. Iveta Fulková 

 

Prítomní občania: p. Potočníková, p. Kurucová, p. Sekanová 

Priebeh stretnutia:  
- Podpredseda MsV – Ing. Pastiran otvoril zasadnutie, privítal hostí a oboznámil členov s plnením 

uznesení z posledného zasadnutia.  
- p. Potočníková predniesla žiadosť na vysporiadanie pozemkov v priestore medzi ZŠ Komenského 

a Komenského ul. (p. č.5808/4) za účelom následnej realizácie parkoviska. Pripomenula, že táto žiadosť 
bola už raz podaná v predchadzajúcom volebnom období, avšak bez výsledného efektu. Mestskému 
výboru následne odovzdala v mene spoločenstva vlastníkov bytov Žiadosť na riešenie tohto problému. 

- p. Para poznamenal, že mesto Sp.N.Ves okrem iného pripravuje úpravu VZN o parkovaní v meste.  
- p. Kurucová poukázala na nízku frekvenciu prejazdnosti autobusov od sídliska gen. Svobodu na sídlisko 

Mier a opačne. Poprosila o prehodnotenie zvýšenia počtu spojov premávajúcich týmito lokalitami. 
- p. Kurucová taktiež upozornila na zdržiavanie sa občanov, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti 

pri obchode Diskonto a obťažovanie okoloidúcich občanov, pričom následne ostáva po nich neporiadok.  
- Občania poukázali taktiež na neporiadok pri kontajneroch medzi blokmi na Tr. 1. Mája medzi vchodmi 

č.27 a č.29, prosia o reorganizáciu umiestnenia kontajnerov. 
- Zástupca MsP poznamenal, že pri inštalácii kamier MsP je potrebné v budúcnosti riešiť aj typ zelene 

v oblasti záberu kamier. Často sa totiž stáva, že kvôli neudržiavanej zeleni nemôžu snímať jednotlivé 
lokality. 

- MsV stanovil termín najbližšieho zasadnutia na 14.10.2019 so začiatkom o 16.00 hod.. 
 
 
Nové úlohy: 

 Zistenie možnosti vyporiadania pozemkov na Komenského ul. s možnosťou následnej realizácie 
parkovacích plôch – p.č. 5808/4, k.ú. Spišská Nová Ves (OSM) 

 Zistenie možnosti zvýšenia frekvencie prejazdnosti autobusových spojov po trase sídlisko gen. 
Svobodu – sídlisko Mier (OVaD) 

 Zvýšená údržba zelene v miestach zabraňujúcich záber kamier Mestskej polície (OKS) 
 Prehodnotenie uloženia kontajnerov na Tr. 1. Mája 27-29 (OKS) 

 
 
Úlohy v trvaní:  

 Oprava chodníka – Bezručova ul.  
 Vysypanie štrku ku garážam na konci ul. J. Wolkera (OVaD) 
 Oprava mostného telesa pri „Fľudri“ (OVaD) 
 Oprava chodníka vedúceho od „Fľudru“ k Duklianskej ul. – stúpanie (OVaD)  

 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


