
Zápisnica č. 22 zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 

Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

Termín: 15. apríla 2013 

 

Prítomní: Mgr. Jozef Kačenga,  Mgr. Jozef  Para, Ing. Kvetoslava Kucharovičová,                  

Marek Marchyn, JUDr. František Fabián.  

 

Ospravedlnení: Mária Findurová, Mgr. Michal Demečko, Štefan Melikant , Ing. RNDr. Lívia  

Brovková. 

 

1. Zasadnutie otvoril a prítomných členov výboru privítal predseda  J. Kačenga.  

2. Zasadnutia sa zúčastnila za občanov sídliska pani Alžbeta Halasová, ktorá predniesla 

požiadavku , a to upraviť priestor pred predajným stánkom PNS na Triede 1. mája 

medzi číslami 51 a 53. Tento sa mení v čase nepriaznivého počasia (dážď, sneh) na 

nebezpečné  miesto, kde môže dôjsť k úrazu. To sa vlastne stalo samotnej pani A. 

Halasovej, ktorá začiatkom tohto roku utrpela pri stánku úraz. Samotný majiteľ 

spomínaného stánku PNS, ako aj predavačky, riešili neupravenú a zablatenú plochu  

vysypaním drobných kamienkov, ale tie sa povtláčali do zeme, alebo boli roznesené 

kupujúcimi. (Viď. Priložený list a fotky). Predseda MsV jej odpovedal, že výbor bude 

túto sťažnosť riešiť súčasne s rekonštrukciou chodníka, ktorý vedie popri stánku, 

alebo vydlažením aspoň takého priestoru, aby mohli kupujúci bezpečne pristupovať 

k okienku predajného stánku. Termín uskutočnenia opravy však závisí od finančných 

prostriedkov ako aj od nevyhnutnosti a dôležitosti plánovaných iných cestných úprav 

na sídlisku.  

3. Vzhľadom na blížiace sa verejné zasadnutie MsV, ktoré sa má uskutočniť 25. apríla 

o 17.00 hod v kine Mier, bolo vytlačených 100 kusov Oznámení, ktoré si členovia 

výboru rozdelili a ktoré v dňoch 22.4. a 23.4. nalepia na vchodové dvere činžiakov na 

jednotlivých uliciach. J. Para – Trieda 1. mája č.1 až  č.61 a Ul. Zd. Nejedlého. F. 

Fabián – ulice Wolkerova, Jilemnického, Štúrovo nábrežie. K. Kucharovičová – 

ulice Krčméryho, Komenského, Bezručova. M. Marchyn – ulice Matuškova, S. 

Chalúpku, Slnečné nábrežie, Panoráma, bytové objekty Villa Nova. 

4.  V minulých dňoch sa konala porada predsedov mestských výborov, na ktorej boli 

predsedovia informovaní o plánovaných rekonštrukciách ciest v meste. Zároveň mohli 

predsedovia pripomienkovať a predložiť svoje návrhy na rekonštrukciu ciest vo 

svojich obvodoch, ktoré je nevyhnutne riešiť. Predseda J. Kačenga  informoval 

prítomných členov, že rekonštruovať sa budú cesty: a/ Od križovatky Leteckej ulice 

a Štúrového nábrežia až po Jilemnického ul., b/ Matuškova ulica, c/ Vybudovanie 16 

parkovacích miest na Ulici Krčméryho.  Do plánu opráv sa nedostala cesta na 

Wolkerovej ulici.  Nakoľko až po roztopení snehu sa ukázali veľké výtlky na 

Bezručovej ulici, členovia výboru sa dohodli, že je nevyhnutne prednostne riešiť túto 

cestu. Potvrdil to aj zástupca Mestskej polície Juraj Tornay,  že cesta je veľmi 



nebezpečná z hľadiska bezpečnosti premávky. Preto mestský výbor rozhodol, že 

predseda na najbližšom rokovaní predsedov (bude sa týkať rekonštrukcie chodníkov 

meste), predloží návrh, aby sa do plánu opráv ciest zahrnula aj Wolkerova ulica /od 

križovatky Letecká po kotolňu/ a Bezručova ulica. J. Para poukázal na neustále 

poškodzovanie detských ihrísk, špinu okolo nich, čo nie je vhodné pre deti, ktoré sa 

tam chodia hrať. Už dlhšiu dobu mestský výbor žiada o oplotenie ihriska na Triede 1. 

mája 29 – 35.  Odpoveď z oddelenia komunálneho servisu je, že oplotenie si však 

vyžaduje funkciu správcu ihriska. Problém je v tom, že  nie sú na to finančné 

prostriedky a ani vhodná osoba, ktorá by túto funkciu vykonávala. 

5. Najbližšie zasadnutie MsV bude 25.4.2013 o 16.30 hod pre konaním verejného 

zhromaždenia v kine Mier.  

Uznesenia: 

1. Žiada nájsť vhodné riešenie na prístup k predajnému stánku PNS na Triede 1. mája medzi 

č. 51 a 53. 

2. Mestský výbor súhlasí s výstavbou 16 parkovacích miest na Krčméryho ulici, a to podľa 

plánu z odboru výstavby MsÚ. 

3. Mestský výbor súhlasí s plánom opráv ciest Štúrovo nábrežie/ v dvoch častiach/ a 

Matúškova a navrhuje (podľa finančných možnosti) riešiť rekonštrukciu cesty na 

Wolkerovej a Bezručovej ulici. 

Plnenie uznesena:  

 1. Členovia výboru dva dní pred konaním verejného zhromaždenia vylepia oznam o jeho          

konaní na vchodové dvere podľa schváleného rozdelenia ulíc.  

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

predseda MV č. 4 

Za správnosť: Kvetoslava Kucharovičová 


