
Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
Termín: 9. máj 2011  
 
Prítomní : Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Mgr. Demečko, Páleníková, Melikant,  
Ing. Vyparina, Marchyn, JUDr. Fabian, Findurová, Bc. Tornay.  
Ospravedlnení : Ing. Kucharovičová 
Oprava: V zápisnici zo zasadnutia č. 2 omylom medzi prítomnými nebol uvedený  
Mgr. Demečko. 
 
 Na zasadnutí sa skontrolovalo plnenie požiadaviek z predchádzajúcich  
zasadnutí. 
Prerokovalo sa výjazdové zasadnutie v júni. 

Predseda MV Mgr. Kačenga informoval, že po rokovaní s vedením Mesta sa 
naďalej bude pripravovať realizácia rekreačnej zóny pri „Fľudri“.  

Opätovne sa rokovalo o reálnosti založenia Klubu dôchov na Sídlisku Mier 
i o možnostiach vysunutého pracovisku Mestskej polície. Finančné možnosti mesta 
zatiaľ takéto pracovisko neumožňujú. 

 
 U z n e s e n i a  
 

1. MV č. 4  navrhuje, aby existujúce monitorujúce kamery nechali na pôvodných 
miestach. Jedna z dvoch nových  kamier, ktoré sa plánujú umiestniť na 
Sídlisku Mier sa umiestni na roh, pri kotolni na Wolkerovej ul. tak, aby 
zahŕňala čo najväčší priestor, i nové 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.  

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

ohľadne cesty 
od zberných surovín  ku Košiarnemu briežku, vzhľadom k tomu, že  
individuálna výstavba potrvá dlho a cesta je v dezolátnom stave, je pomerne 
využívaná a potrebná. 

 
3. Pre oplotenie detského ihriska budeme na materiál hľadať sponzorov.  

Z.:  Mgr. Kačenga a Páleníková 
 

4. Na odstránení zábran na parkovisku pri Reštaurácii Rudolf z Matuškovej ul. 
kategoricky trváme.  Náter im nepomôže, nakoľko zábrany sú zničené. Ak sa 
vymenia za kvetináče z vedľajšieho chodníka a do kvetináčov sa vysadia 
i kvety, bude to estetickejšie a chodci, nebudú musieť chodník obchádzať. 

 
5. Pripraviť do Informátora informačné letáčiky o záujme dôchodcov o klube na 

sídlisku. 
Z.:  JUDr. Fabian 

 
6. Žiadame, aby práca MP bola efektívnejšia, aby ju na sídlisku bolo cítiť. 

S náčelníkom MP bude rokovať predseda MV č. 4. 
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7. Žiadame, aby sa už teraz na nové kruhové objazdy pripravoval návrh 
vianočnej výzdoby i s možnosťou umiestnenia vianočného stromčeka. 
 

8. Kruhové objazdy a okolie žiadame ozeleniť nízko rastúcou zeleňou, kríkmi 
a kvetmi. 

 
9. Žiadame dobudovať chodník od Lidlu ku kruhovému odjazdu a tak spojazdniť 

cestu. 
 

10. Križovatka Letecká ul. a Štúrovo nábr. je nebezpečná pre chodcov. Žiadame, 
aby sa chodník zabezpečil mechanickou zábranou. 
 

11. Priestor okolo kontajnerov medzi Tr. 1. mája 27 - 29 je neestetický, prechádza 
tadiaľ množstvo ľudí na Wolkerovu ul. 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. 
 

12. Pri novinovom stánku na Tr. 1. mája 51 - 53 je jama, pri daždi a po ňom tam 
stojí voda, potrebné je vybetónovať. 
 

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

 
14. Výjazdové zasadnutie sa uskutoční 8. júna 2011 pred hotelom Flóra Čingov 

o 13.00 hod. Informovať členov MV č. 4 bude Findurová Mária.  
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 
 
 


