
Zápisnica č.6  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 18.06.2015 

 

 
 

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

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

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

  

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková  

 

 

 Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal  členov výboru na 

jeho zasadnutí.  

 

Na začiatku zasadnutia Mgr. Kačenga zhodnotil plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2015. 

Z rekonštrukcie komunikácií je potrebné zrealizovať komunikáciu Nejedlého a Triedu 1. mája.  

Ďalej členovia výboru boli informovaní o písomnej požiadavke pána Števčíka, ktorý 

v zastúpení obyvateľov bytového domu Komenského 17,19  Sp. Nová Ves požiadal o: 

 opravu chodníka pred bytovým domom Komenského 17 až 23. Mestský výbor žiadosť 

prehodnotí a prípadne požiadavku zaradí po Plánu hlavných úloh na budúci rok;   

 úpravu chodníka Komenského 19 v zadnej časti. Keďže sa jedná o menšiu plochu, 

požiadavku posúdi Oddelenie výstavby a dopravy Mestského úradu; 

 pravidelnejšie kosenie plôch. Vzhľadom na finančné prostriedky mesto zabezpečuje kosenie 

3 x do roka;  

 výmenu asfaltového povrchu ihriska za kotolňou na Komenského ulici. Požiadavka bude 

zahrnutá do pripravovanej koncepcie rozvoja športu.  

 

Mgr. Kačenga informoval, že problematiku vytvorenia kondičných ihrísk bude tunajší mestský 

výbor riešiť spolu s mestským výborom č.5. Súčasne požiadal členov výboru o vytipovanie 

lokality vhodnej pre takýto druh ihriska. Taktiež túto požiadavku adresoval aj na mestský úrad.  

Mgr. Kačenga ďalej navrhol členom mestského výboru dobrovoľnícku akciu v spolupráci 

s mestom, a to vymaľovanie zábradlia na moste pre peších medzi sídliskom Mier a OC Lidl. 

Predbežne bol stanovený termín tejto akcie 11.09.2015. 

 

Najbližšie výjazdové zasadnutie sa uskutoční 07.09.2015 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 


