
Zápisnica č.5  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 11.05.2015 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Marek 

Marchyn, Mgr. Jozef Para, PhDr. Róbert Kočiš, Ing. Vladimír Jančík 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hosť: Martin Gurčík 

  

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Štefan Melikant   

 

 

 

 Zasadnutie členov MsV otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga. Privítal hosťa a 

členov výboru na jeho zasadnutí.  

 

Na začiatku rokovania predseda MsV dal slovo hosťovi pánu Gurčíkovi, ktorý vzniesol 

nasledovné požiadavky:  

1. Upraviť chodník pred bytovým domom Komenského 17 až 23 - po daždi sa na chodníku 

nachádzajú mláky. 

Reagoval Ing. Susa: problém je možné riešiť úpravou zelene tak, aby bol zabezpečený odtok 

zhromaždenej vody z chodníkov – zníženie terénu zelene v tesnej blízkosti chodníkov; 

2. Obnoviť existujúce asfaltové ihrisko za kotolňou 

Reagoval: Mgr. Kačenga: rekonštrukcia asfaltových ihrísk na území mesta Sp. Nová Ves  

bude riešená komplexne;  Ing. Susa:  riešenie závisí aj od finančných prostriedkov – použitie 

moderných technológií a materiálov resp. celková výmena asfaltovej plochy;  

3. Zrealizovať parkovisko na ploche bývalej zelene nachádzajúcej sa pred vchodmi do 

bytového domu na ul. Komenského 17 až 23; 

Reagoval Mgr. Kačenga: požiadavku môžeme zahrnúť do plánu úloh na MsV na ďalšie 

obdobie – rok 2016; Ing. Susa: úprava povrchu existujúcich parkovacích miest nevyrieši 

zvýšenie kapacity parkovísk; 

4. Prehodnotiť zrušenie detského pieskoviská za bytovým domom na Komenského ulici. 

Reagoval Mgr. Kačenga: požiadavku budeme riešiť v spolupráci s OKS. Na základe ohlasov 

občanov po prečítaní zverejnenej zápisnice sa skôr prikloníme k jeho zachovaniu.  

 

 

Mgr. Michal Demečko:  

Požiadal o posilnenie hliadok MsP v čase medzi 20,30 hod. a 22,00 hod. v trase medzi 

nákupným centrom Kaufland a osadou Vilčurňa.  

Požiadavka bude prekonzultovaná s vedením MsP. 

 

PhDr. Róbert Kočiš: 

Poďakoval  zástupcovi MsP za pešie hliadky na sídlisku Mier. 

 

Ing. Peter Susa:  

Informoval o riešení problematiky orezu stromov v areáloch škôlok/škôl. Orez stromov 



a úprava zelene v takýchto areáloch by mala byť zabezpečená škôlkou/školou zo svojho 

rozpočtu.  Ďalej informoval o tom, že na zistení vlastníka prenosnej garáže na ulici Bezručovej 

sa stále pracuje.  

 

Mgr. Jozef Kačenga:   

Upozornil na rekonštrukciu kanalizácie na ul. Nejedlého. Práce sú naplánované tak, že by malo 

dôjsť k prekopávke novoupraveného chodníka (vzhľadom k jej dimenzii).    

Odkontrolovať spätnú úpravu terénu. (OVaD) 

 

Mgr. Jozef Para: 

Upozornil na zmenu parkovacieho systému pri Poliklinike pri Hornáde. Došlo k spoplatneniu 

parkovania a následkom toho sa na prístupovej komunikácií parkuje v nesúlade s pravidlami 

cestnej premávky.  

Ing. Susa informoval, že túto problematiku nemá mesto možnosti korigovania. 

 

Ing. Jozef Gonda: 

Predniesol požiadavku na OKS na úpravu zelene v okolí chodníkov za účelom odtekania 

dažďovej vody. 

Požiadavka bude prekonzultovaná s OKS. 

 

Najbližšie výjazdové zasadnutie sa uskutoční 18. 06. 2015 na chate Mestského úradu 

Spišská Nová Ves.  
 

 

 

 

 

 

   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


