
Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia  Mestkého výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

Termín: 12. septembra 2011 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Páleníková, Melikant, Ing. Vyparina, Marchyn, 
JUDr. Fabian, Ing. Kucharovičová, Ing. Kováčová, Findurová M., Bc. Tornay, 
za hostí: M. Šmotková /TVR/, za občanov: R. Jurčák, E. Polášková 
Ospravedlnený: PaedDr. Olejník 
 
 Na zasadnutí sa najprv vypočuli požiadavky a pripomienky občanov z Matuškovej ul. 
Tí spolu s petíciou, podpísanou 34 obyvateľmi, požiadali MÚ o umiestnenie retardérov  
na cestu od kruhového objazdu na Matuškovu ul., pretože tam, podľa nich,  jazdia auta 
prirýchlo a ohrozujú chodcov. Z MÚ a polície, odd. dopravy, prišlo zamietavé stanovisko. 

Ďalšia sťažnosť od obyvateľov Matuškov ul. je na zgrupovanie mládeže pri 
basketbalovom ihrisku, kde sa správajú veľmi hlučne a zanechávajú po sebe 
neporiadok. Svojím správaním rušia a pohoršujú ostatných obyvateľov. Podľa vyjadrenia 
prítomných občanov po zavolaní na mestskú políciu, hliadka, nie vždy prišla a zakročila. 

Ďalšia požiadavka sa týkala výrubu stromov – briez pri obytných domoch 2-4 a 8-
10 na Matuškovej ul. O ich výrub už občania pred časom žiadali, MÚ im nevyhovel. 
Koreňový systém im tak poškodil potrubie, ktoré museli opraviť a vynaložiť nemálo 
finančných prostriedkov. Opätovne žiadajú o odstránenie stromov, briez, i z toho dôvodu, 
lebo brezy sú silným alergénom. 

Ďalej sa občania sťažovali na porušovanie nočného kľudu reštauráciou Dalas 
najmä cez víkendy. Hostia tejto reštaurácie dlho do noci vyspevujú, kričia a občania 
okolitých bytoviek nemôžu spať. 

Prítomná p. Polášková sa sťažovala i na brechot psa z objektu reštaurácie Rudolf , 
ktorý ich ruší. 

Po odchode občanov členovia MV o požiadavkách a pripomienkach rokovali a prijali 
uznesenia. Občania budú informovali písomne, doručením zápisnice. 

Členovia MV sa vyjadrili i k prichádzaniu MP na telefonické zavolanie. Majú iné 
skúsenosti. Podľa ich poznatkov MP zakaždým príde, ak ju požiadajú. P. Ing. Kováčová 
hovorila o vlastnej skúsenosti, keď pri zadnej časti sídliska sa podobne schádzala skupina 
mladých ľudí a správala sa veľmi hlučne. Občania volali každý deň MP, tá zakaždým prišla, 
dokonca stála pri skupinke i dve hodiny, kým neodišli. Po čase to mládež vzdala, 
presťahovala sa na iné miesto a vtedy občania znova volali MP a situácia sa opakovala. 
Nakoniec sa podarilo dosiahnuť, že hlučná mládež sa prestala stretávať a vyrušovať občanov. 
Je to príklad súčinnosti občanov s mestskou políciou. 

Na zasadnutí sa ďalej prerokovali doterajšie nesplnené požiadavky a úlohy MV 
a dlhodobé úlohy, MV sa dohodol na plnení ktorých, trvá naďalej. 

Prijali sa nové uznesenia. 
 

 
Uznesenia k požiadavkám občanom: 
 
 
l. Predseda MV č. 4 zvolá spoločné jednanie MÚ, odd. výstavby,  polície -        
   dopravného odd., s cieľom zistiť skutkový stav  tak, aby sa odborníci vyjadrili, či je 
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   možné, alebo prečo nie možné umiestniť na ul. Janka Matušku cestné spomaľovače. 
   Potom sa občanom dá stanovisko. 
      Z.: Mgr. Kačenga. 
2. Ku schádzaniu sa mládeže pri basketbalovom ihrisku na Matuškovej ul. je potrebné  
    zo strany občanov zakaždým volať mestskú políciu. Predtým však na to neupozorňovať       
    vyrušujúcich. MV č. 4 žiada o súčinnosť medzi občanmi a MP. 
 
3. P. JUDr. Fabián zistí na MÚ u p. Sopkovej otváracie hodiny reštaurácie Dalas. 
    V prípade ich nedodržiavania, bude majiteľ pokutovaný. Zároveň bude majiteľ 
    upozornený, na dodržiavanie nočného ticha, na to, aby sa v reštaurácii zatvárali okna, aby        
    sa rešpektovali obyvatelia okolitých bytoviek. V prípade, že hluk bude pretrvávať, 
    je  potrebné, aby obyvatelia volali Mestskú políciu /č. 159/. 
       Z.: JUDr. Fabián 
4. Ak chcú obyvatelia v okolí bytoviek na Matuškovej ul. dať zrezať stromy, musia mať 
    písomný súhlas, t. j. podpisy 80 % obyvateľov, ktorých sa to týka. 
    Špeciálnu žiadosť na výrub stromov im poskytne p. Ing. Iveta Krajňáková, Metský úrad, 
    referát stavebného poriadku. Žiadosť sa vyplní a spolu so spomínanými podpismi sa  
    predloží späť na ref. stavebného poriadku. O zrezaní stromov MV nerozhoduje. 
 
 

Doteraz nesplnené úlohy, na splnení ktorých MV trvá:  
 
 

1. MV č. 4  navrhuje, aby jedna z dvoch nových  kamier, ktoré sa plánujú umiestniť na 
Sídlisku Mier, sa umiestnila nie ku Lidlu, ale na roh ku kotolni na Wolkerovej ul., tak 
aby zahŕňala čo najväčší priestor i detské ihrisko. Druhá môže ísť na kruhový objazd 
na Matuškovu ul., tak, aby riešila i požiadavku občanov zo západnej strany 
Matuškovej ul., kde sa schádzajú hluční a agresívni mladí ľudia. Úloha sa presúva 
medzi dlodobé úlohy. 

 
2. Predseda MV č. 4 bude jednať s vedúcim odd. výstavby Ing. Gondom ohľadne opravy 

cesty od zberných surovín  ku Košiarnemu briežku – asfaltovou drťou. Individuálna 
výstavba v tomto úseku potrvá dlho a cesta je v dezolátnom stave, je pomerne 
využívaná a je potrebná pre mnohých občanov mesta.. 

 
3. Na odstránení zábran na parkovisku pri Reštaurácii Rudolf z Matuškovej ul. 

kategoricky trváme. Ak sa vymenia za kvetináče z vedľajšieho chodníka, bude to 
estetickejšie a chodci, nebudú musieť chodník obchádzať. Chodník je frekventovaný 
zo strany chodcov, chodia tadiaľ na omše, kvetináče im zavadzajú, na parkovisku by 
boli funkčnejšie.  
MV ponúka riešenie z estetickej a praktickej stránky, bez veľkých finančných 
nákladov, tie sú potrebné len na odvoz zničených zábran!!! 

 
4. Zistiť záujem o klub dôchodcov na sídlisku Mier uverejnením návratných 

informačných letáčikov v Informátore. 
Z.:  JUDr. Fabian 

5. Križovatka medzi Leteckou ul. a Štúrovým nábr. je nebezpečná pre chodcov. Vyriešiť 
v spolupráci s políciou, uvažovať o možnosti zabezpečenia chodníka  mechanickou 
zábranou. 
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6. Priestor okolo kontajnerov medzi Tr. 1. mája 27-29 je neestetický, prechádza tadiaľ 

množstvo ľudí na Wolkerovu ul., je tam smrad, potkany.  Je to potrebné vyriešiť. 
V prvom rade je potrebné pridať jeden kontajner. Ďalej navrhujeme, aby sa prechod 
vymuroval rovnobežne s priechodom tak, aby boli ponechané otvory len pre výber 
kontajnerov a pre občanov na vysypávanie smetí. 
 

7. Na ul. Zd. Nejedlého stoja auta tak, že je cez ulicu ťažké prejsť. Situáciu je potrebné 
riešiť. Navrhujeme: buď na jednej strane cesty zákazom státia žltou čiarou, alebo 
jednosmernou ul. na Bezručovej a druhou na ul. Zd. Nejedlého. 

 
8. Žiadame trávu po kosbe odvážať zo všetkých miest, nielen z niektorých. 
 
9. Opätovne žiadame zistiť, kde sú už zakúpené dosky a potom ich osadenie  na 

pieskoviská. 
 

10. Žiadame vyriešiť systém kontroly detských ihrísk. Nové detské ihrisko medzi Tr. 1. 
mája a Wolkerovou ul. nemá prevádzkový poriadok. Zničené prvky treba nanovo 
osadiť, nakoľko ostali po nich diery, ktoré môžu spôsobiť úrazy. Jestvujúce prvky 
treba opraviť, namaľovať, doplniť chýbajúcimi skrutkami a pod. 
 

11. Jednať s pohrebnými službami, aby boli ochotné umiestňovať oznámenia o úmrtí 
i na sídliskách. Zariadiť vyhotovenie skriniek. MV nesúhlasí len s uverejňovaním na 
internete. Nie každý občan má naň prístup. 
 
 

Dlhodobé úlohy: 
 
  

1. Príprava oddychovej zóny pri „Fľúdri“. 
2. Efektívna kontrola sídliska členmi MP najmä v nočných hodinách. 
3. V prípade záujmu prípravy Klubu dôchodcov na Sídlisku Mier. 
4. Zpojazdnenie cesty od Lídlu ku kruhovému objazdu Matuškova ul. 

 
 

N o v é  u z n e s e n i a: 
 

1. V spolupráci v s políciou zjednotiť dopravné značky a to: značka obytná zóna na 
začiatku sídliska s dopravnými značkami na Matuškovej ul. a Tr. 1. mája smerom ku 
kruhovému objazdu. Navzájom si odporujú. 

 
2. Upozorniť občanov prostredníctvom Informátora a Mestskej televízie, aby si na  

balkóny na 1. poschodiach nevešali značkové oblečenie, nenechávali tam drahé veci, 
bicykle a pod., z balkónoch 1. poschodí sa kradne 

3. Uvažovať o možnosti umiestniť vzadu za obytné domy na Matuškovej ul. ku 
basketbalovému ihrisku reflektor, alebo ináč priestor osvetliť. Zabránilo by sa 
schádzaniu mládeže, ktorá tam dlhodobo vystrája a ruší občanov. 
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4. Žiadame oplotiť kontajnery na celom Štúrovom nábr., na Jilemnického ul. vzadu, 

na ul. Zd. Nejedlého a na Komenského ul. pri škole zo severnej strany. 
 

5. Žiadame poprosiť zamestnancov ZŠ Zd. Nejedlého, aby svoje auta parkovali v areáli 
školy. V areáli je dosť miesta a oni tak uvoľnia priestor na parkovanie pre ďalšie 

 autá. 
 

6. Mnohé časti Sídliska Mier sú zlé osvetlené. Vytvára sa tak priestor na prepadávanie 
občanov. Potrebné je prepracovať osvetlenie sídliska, uvažovať i o osvetlenie tvz. 
hviezdíc medzi činžiakmi, kde tiež dochádza k napádaniu a bitkám. 

 
7. MV navrhuje, aby sa v Informátore písalo a v Mestskej televízii Reduta začalo 

hovoriť o zlých a i pozitívnych príkladoch správania ľudí, najmä mladých, s určitých 
stanoviskom. Mohlo by to viesť k akejsi výchove zo strany vedenia mesta i členov 
mestského výboru.  
 

8. Potrebné je po dopravnej stránke riešiť Wolkerovu ul., je veľmi úzka, dve autá vedľa 
seba ledva prejdú, riešiť napr. jednosmernou ulicou. 
 

9. Na zasadnutie 10. októbra 2011 opätovne pozvať PaedDr. Olejníka. 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


