
Zápisnica č. 27 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

 

 

Termín: 9. septembra 2013 

 

Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Findurová M., Ing. Kucharovičová, Melikant,  

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

Hostia: pp. Mičudová, Bučáková, Janík, Klaučo, Kiša.  

Ospravedlnení: pp. Páleníková, Mgr. Demečko 

 

 Na základe požiadavky občana o opravu chodníkov na Krčméryho ul. boli 

členovia MsV č. 4 pred zasadnutím preveriť stav chodníkov na tejto ulici a za ulicou 

v priestore pri pieskovisku a ihrisku. Na zasadnutí bolo prijaté stanovisko.  

Na zasadnutí sa zúčastnili občania z bytovky „Panoráma“. Opätovne sa sťažovali 

ústne i písomne na neúnosnú situáciu na detskom ihrisku pri Lidli. Cez deň tam chodia 

rómske deti, ktoré sa neslušne správajú, dokonca ihrisko považujú za WC. Celé ihrisko i jeho 

okolie je znečistené, v jeho okolí je hluk nielen cez deň, ale i v noci, lebo v noci na ihrisko 

prichádza mládež, ktorá sa správa neprístojne. Obyvatelia bytovky sa so svojou žiadosťou 

o riešenie problému obrátili niekoľko krát na Mestskú políciu, tento problém predostreli i na 

verejné zhromaždenie z občanmi. Problém však pretrváva. Navrhujú detské ihrisko oplotiť 

a uzamykať. 

 Členovia MsV tento problém prerokovávali a jednoznačne sa zhodli, že detské ihriská 

by mali slúžiť pre tých, ktorí sa vedie slušne správať a spoločný majetok i majetok mesta si 

vážia a neničia ho. 

 MsV č. 4 tvrdo bude presadzovať, aby ľudia v okolí detského ihriska mali zaslúžený 

pokoj a ich deti sa mohli na ihrisku v pokoji hrať. 

 Týka sa to i ihriska medzi Wolkerovou ul., Tr. 1. mája a Bezručovou ul. Občania 

sa sťažujú, že kvôli nespratnej a hlučnej mládeži sa v bytovkách na týchto uliciach nedá  

v noci spať. Členov Mestskej polície je málo, nemôžu hliadkovať stále len v týchto 

lokalitách. 

 MsV č. 4 bude tvrdo trvať na tom, aby detské ihriská boli oplotené, aby mali 

svojho správcu a aby boli opatrené prevádzkovými poriadkami. A ten, kto ho 

nedodržiava, tam nebude mať čo robiť. 

Na zasadnutí sa ďalej zúčastnili zástupcovia firmy VillaNova s niekoľkými 

požiadavkami a návrhmi. 

V prvom rade so žiadosťou o vybudovanie zábradlia na rieke Hornád nakoľko, ak 

chýba, je nebezpečenstvo pádu do rieky. Hovorilo sa o zákaze kúpania v rieke Hornád, o tom, 

či je zákaz oprávnený a či mesto môže pri rieke osadiť tabuľu so zákazom kúpania. 

O osadení zábradlia v tejto časti už mesto rokovalo s povodím Bodvy a Hornádu, 

ktoré prisľúbilo vybudovanie zábradlia. 

 Ďalej zástupcovia firmy hovorili o spolupráci s mestom pri budovaní cyklotrás, 

o potrebe spojiť sídlisko Mier cyklochodníkmi s mestom, o tom, že by stačili i štrkové 

chodníky, ak na asfaltové nie sú financie. 

 Hovorilo sa o možnosti vybudovať verejné parkoviská na severnom brehu Hornádu. 

Zástupcovia firmy priniesli plány, problémom pre firmu je, že vlastníkom pozemkov je 

mesto. Firma by parkoviská vybudovala na týchto pozemkoch tak, že by mesto bolo naďalej 

majiteľom pozemkov, alebo by pozemky od mesta pozemky odkúpila. Žiadala o podporné  
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stavisko od MsV č. 4. 

 Rokovalo sa i o problematike odtokových vpúšti, ktoré sa čistia dva krát do roka. 

Technicky nie sú dobre vyriešené, preto sa stáva, že pri väčších dažďoch sa upchávajú. 

 

Uznesenia 
 

1.Napísať odpoveď na žiadosť občana na opravu chodníkov  na Krčméryho ul. s tým, že 

    MsV č. 4 má stanovený Plán hlavných úloh a najprv sa opravia tie chodníky, ktoré sú 

    v pláne, až potom  chodníky na Krčméryho ul. 

      Z.: Findurová M. a Mgr. Kačenga 

 

2. Napísať odpoveď na žiadosť občana na opravu chodníka za Krčméryho ul. smerom 

    ku Tr. 1. mája 22, okolie škôlky, s tým, že podľa Plánu hlavných úloh sa budú opravovať 

    chodníky z plánu hlavných úloh a chodníky a cesty na hlavných ťahoch a až potom 

    chodníky na vedľajších ťahoch. 

              Z.: Findurová a Mgr. Kačenga 

 

3. MsV č. 4 naliehavo žiada, aby sa riešila situácia okolo detských ihrísk pri Lidli a ihrisko    

    medzi Bezručovou ul., Wolkerovou ul. a Tr. 1. mája a aby tieto: 

    -boli opatrené prevádzkovými poriadkami, na ktorých bude okrem iného určené, že sú 

     určené deťom do 10 rokov , že na detskom ihrisku sa musí ten, kto sa tam zdržiava 

     správať slušne, ochraňovať a neničiť majetok, rešpektovať ostatné osoby zdržujúce sa na 

    ihrisku, čas prevádzkových hodín, prevádzkovateľ a pod. 

   -aby bol určený správca detského ihriska 

   -aby boli detské ihriská oplotené. 

    

4. Na detské ihrisko medzi Bezručovou ul., Tr. 1. mája a Wolkerovou ul. žiadame dodať 

    chýbajúce dva prvky a umiestniť ich na pôvodné miesto. 

 

5. MsV č. 4 odporúča, aby firma VillaNova na severnej strane Hornádu budovala verejné 

    parkoviská. Pozemky je potrebné finančne doriešiť s mestom. 

 

6. Žiadame zabezpečiť namaľovanie žltej čiary /zákaz zastavenia/ na cestu na Krčméryho ul. 

 

7. Žiadame odstránenie jedného z dvoch pieskovísk pri garážach na Komenského ul. 

 

 

Nesplnené uznesenia 
 

a/ Žiadame umiestniť kameru nad kotolňou medzi Bezručovou ul., Tr. 1. mája a Wolkerovou 

    ul.. 

 

b/ Žiadame umiestniť tabuľu pri Hornáde na Štúrovom nábr. s prosbou, aby občania 

    nekŕmili kačky. Zároveň žiadame pri Hornáde, v časti, kde je miesto určené na čerpanie  

    vody pre hasičov, umiestniť tabuľu s nápisom: „Zákaz kúpania“. 

  

c/ Na Matuškovej ul. /vedľa cesty/ dosadiť kríky do živého plota /. 
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d/ Na Tr. 1. mája 29 a 31 z južnej i severnej strany, vysadiť nízko-rastúce kríky. 

 

e/ Na kopček pri kontajneroch na Wolkerovej ul.9 - 23 umiestniť schody a zábradlie. 

 

f/ Na Štúrovom nábr. 11 pri novom parkovisku vyriešiť odtok vody tak, aby voda pri daždi  

   nestala na parkovisku. 

 

g/ Osadiť dosky na pieskoviskách na Tr. 1. mája 47 a na Wolkerovej ul. 

 

h/ Opraviť lavičky na celom sídlisku Mier. 

 

i/ Zabezpečiť, aby sa odtokové vpúšte na sídlisku Mier čistili častejšie ako dva krát do 

   roka. 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  14. 10. 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 

 


