
Zápisnica č. 28 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

 

Termín: 7. októbra 2013 

 

Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., Melikant, Mgr. Demečko,  

                 JUDr. Fabian, Marchyn, Ing. RNDr. Brovková, Bc. Tornay. 

Hostia: zástupkyne za ÚŽS, pp. Nováčeková, Kirnerová, Mjartanová.  

Ospravedlnení: pp. Páleníková, Ing. Kucharovičová. 

 

 Na zasadnutí sa zúčastnili zástupkyne ÚŽS a to predsedníčka okresnej organizácie 

p. Mgr. Monika Nováčeková a zástupkyne ZO ÚŽS sídliska Mier p. Soňa Kirnerová a p. 

Mgr. Hana Mjartanová. Zasadnutia sa zúčastnili s cieľom nadviazať spoluprácu s MsV č. 4. 

Zároveň zástupkyne zväzu žien požiadali o spoluprácu a podporu pri realizácii najbližších 

projektov, ktoré už má organizácia vypracované /napr. Ženy v akcii v Spišskom Hrušove/. 

Prítomné požiadali tiež o pomoc pri vybavení miestnosti na rokovanie i miestností na členské 

schôdze. Poukázali na problémy týkajúce sa sídliska Mier a to 

- bezpečnosť na sídlisku, ktorá vyžaduje častejšie obchôdzky polície, napr. i na bicykloch 

- nepostačujúcu čistotu 

- nepostačujúce separovanie odpadu, zberný dvor je pre mnohých obyvateľov ďaleko a plasty  

  by sa mali odvážať častejšie 

-produktivita práce pracovníkov na aktivačných prácach je nedostatočná, vyžadovala by si 

  väčšiu kontrolu 

-problém bezdomovcov, ktorí sa potulujú po sídlisku, popíjajú, polihujú po lavičkách a sú 

  hluční 

-problematika Rómov, vyberajúcich kontajnery 

-problém majiteľov psíkov, ktorí po svojich psíkov exkrementy neodpratávajú. 

 Ďalej vyslovili požiadavku na úpravu cesty pri bytovke na Jilemnického 4-6. V ceste 

je zrazu pomerne veľký výškový rozdiel. 

 Ďalšie požiadavka sa týka doplnenia lavičiek pri bytovke na Jilemnického 4-6 a pri 

Tr. 1. mája 2-4. 

 Zároveň pri bytovke na Jilemnického 4-6 požiadali o výstavbu detského ihriska, 

podobne ako je medzi Wolkerovou a Bezručovou ul. /drevený domček a šmýkačka/. 

 Na uvedené požiadavky odpovedal predseda MsV č. 4 p. Mgr. Kačenga. Vyjadril 

spokojnosť so záujmom žien s dianím na sídlisku. Ubezpečil zástupkyne zväzu žien, že 

i MsV č. 4 ide o to, aby sa na sídlisku Mier žilo čo najlepšie. Uvedenými postrehmi sa výbor 

dlhodobo zaoberá a bude im i naďalej venovať pozornosť.  

Konkrétne požiadavky po osobnom posúdení budú dané do plánu činnosti. 

Spevnenie prístupovej komunikácie ku bytovke na Jilemnického 4-6 je v pláne 

hlavných úloh. 

S doplnením lavičiek musia súhlasiť všetci obyvatelia, nakoľko už v minulosti sa 

lavičky na žiadosť iných občanov odstraňovali kvôli tomu, že na nich vysedávali hluční 

občania. 

Potom sa na zasadnutí prerokovalo plnenie požiadaviek a prijali sa nové uznesenia. 

 

Uznesenia 



- 2 - 

 

    

1.Na Wolkerovej ul. presunúť kontajnery dole na parkovisko a tam kde boli pôvodne 

   kontajnery nechať parkovať autá. Je to z dôvodu, že v tomto roku na riešenie schodov 

   so zábradlím nie sú peniaze.   

 

2. Na sídlisku Mier zabezpečiť, aby sa odvoz plastov realizoval častejšie ako doposiaľ. 

 

3. Každú požiadavku občanov ísť posúdiť osobne na miesto. 

       Z.: členovia MsV č. 4 

 

4. Do plánu hlavných úloh na rok 2014 riešiť cestu na Wolkerovej ulici koncepčne.  

 

5. Zabezpečiť, aby sa výpuste na kruhovom objazde na Matuškovej ulici čistiť častejšie, aby  

    nedochádzalo k ich upchatiu.         

             

6. Pri riešenie problému detského ihriska pri Lidli jednať s vedením Lidlu, zapojiť do  

    problematiky i pracovníkov SBS, aby neúnosnú situáciu riešili a zasiahli. Trváme na  

    oplotení detských ihrísk. 

 

7. Žiadame veľké výtlky na konci cesty Tr.1 mája. opraviť. 

 

8. Žiadame opraviť betónovú plochu pri potravinách Milk agro na Šafárikovom námestí. 

 

9. Na zasadnutie 11. 11. 2013 každý člen MsV č. 4 donesie písomne návrh úloh 

do Hlavných úloh na rok 2014. 
 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  11. 11. 2013 o 16.00  v pondelok  
     v zborovni ZŠ Komenského ul.  

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č. 4 

 

 

 

Za správnosť: Findurová Mária 

 


