
Zápisnica č. 34 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

Termín: 8. apríla 2014 

 

 

Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., JUDr. Fabian, Marchyn,  

                       Páleníková, Ing. Susa, Melikant, Linda Belilaqua, Klimová, Bc Tornay. 

            

Ospravedlnená: p. Ing. Kucharovičová 

 

 Na začiatku zasadnutia sa skontrolovalo plnenie uznesení. MsV sa vrátil 

k premiestneniu kontajnerov, ktoré slúžili pre bytové domy na Tr. 1. mája 9-21. Odozva 

občanov je rozporná. Niektorí premiestnenie chvália, iní žiadajú kontajnery vrátiť. Vzhľadom 

k tomu, že pred premiestnením kontajnerov bola možnosť občanov sa k premiestneniu 

vyjadriť i osobne prísť na zasadnutie, MsV č. 4 sa rozhodol celú záležitosť definitívne 

uzavrieť.  

 Štrk na parkovisku na Wolkerovej ul. pri kotolni je dovezený a parkovisko upravené. 

 Ďalej sa na zasadnutí rokovalo o správnosti umiestnenia prechodu pre chodcov na 

zákrute na ceste Tr. 1. mája 11. Podľa názoru členov MsV, prechod na tomto mieste je dosť 

nebezpečný. Jeho umiestnenie je potrebné prehodnotiť. 

 Zasadnutia sa zúčastnili i zástupkyne občianskych združení Naboso a Dietka. Tieto 

občianske združenia budú realizovať pri Fľúdri v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves 

projekt. Cieľom je upraviť priestor pri Fľúdri tak, aby sa tam mohli stretávať občania a tráviť 

tam voľný čas. MsV tento projekt podporuje i vzhľadom k tomu, že dlhoročne chce 

vybudovať v tomto priestore oddychovú zónu pre občanov sídliska Mier. Zástupkyne 

občianskych združení poinformovali členov MsV č, 4 o svojich zámeroch. Zároveň sa 

rokovalo o postupoch pri realizácii projektu, najmä o spolupráci s mestom. Predseda MsV 

zástupkyne  občianskych združení upozornil najmä na to, aby boli osobne prítomné pri 

prácach, ktoré budú pracovníci mesta v priestoroch uskutočňovať, aby nedošlo 

k nedorozumeniam. Upozornil tiež na vzájomnú informovanosť. Navrhol aj na možnosť 

vybudovať medzi Fľúdrom a kruhovým objazdom Matušková kvôli lepšej prístupnosti lávku 

cez Hornád.  

Prerokovávala sa i požiadavka občanov o opravu chodníkov v okolí škôlky ku Tr. 1. mája 

22 a Na Krčméryho ul. Oprava týchto chodníkov už bola na zasadnutí MsV niekoľkokrát 

prerokovávaná. Chodník za Krčméryho ul. a medzi Tr. 1. mája 22, ktorý smeruje ku škôlke, 

kde sa deti učia bicyklovať a korčuľovať boli osobne členovia MsV č. 4 pozrieť. Na sídlisku 

Mier je množstvo ďalších chodníkov, ktoré vyžadujú urgentnú opravu a sú v Pláne hlavných 

úloh na rok  2014. Tieto sú prioritné pri oprave chodníkov. Podobne je to i s chodníkom na 

Krčméryho ulici. Podľa Plánu hlavných úloh na rok 2014 sa budú prioritne opravovať 

chodníky:  

1. Štúrovo nábrežie od č. 11 po ul. P. Jilemnického 

2. Ul. P. Jilemnického okolo škôlky 

3. Pri reštaurácii Rudolf smerom ku kinu Mier zo západnej strany 

4. Betónové chodníky pri detskom ihrisku na Bezručovej ul., Tr. 1. Mája a Wolkerovej 

ulici /zaliať asfaltom/ 

5. Opraviť všetky chodníky na Šafárikovom námestí  

Členovia MsV č. 4 veľmi dôsledne, po osobnom prezretí všetkých chodníkov na sídlisku  
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Mier, zvážili priority opráv chodníkov. Neustále prichádzajú požiadavky na opravu ďalších 

chodníkov od občanov. Rozpočet mesta nie je taký, aby dovoľoval opravu všetkých 

zničených chodníkov. Preto musí byť Msv č. 4 neúprosný a trvať na plnení Plánu hlavných 

úloh. Až keď ten bude splnený, potom sa bude môcť pristúpiť posúdeniu ďalších. 

 

  

U z n e s e n i a 
 

 

1.Na cestu Matuškova ul. zabezpečiť namaľovanie žltej čiary /zákaz zastavenia/ smerom od    

    kruhového objazdu ku Tr. 1. mája. 

      Z.: Ing. Susa 

 

2. Trváme na udržaní pieskoviska pri Tr. 1. mája 49-51. Žiadame tam umiestniť dosky a 

     a nezabudnúť pri rozvážaní piesku na toto pieskovisko. 

 

3. Preveriť na dopravnej polícii nutnosť prechodu pre chodcov na Tr. 1. mája 11 a možnosť     

    presunúť tento prechod na cestu medzi Tr. 1. mája 27 – 29. 

 

 

 

 

 Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  13. 5. 2014 o 18.00  v utorok  v zborovni 

ZŠ Ul. Komenského  

 

 

 

Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r. 

            predseda MV č.  

 

 

Za správnosť: Findurová Mária 


