
Zápisnica č. 2  
zo zasadnutia MsV č. 4 Mier, konaného 8. 2. 2016 

 
 
 

Prítomní:   
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef Para, Marek 
Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant   
Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 
Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 
Hosť: Igor Števčík – predseda SVB Komenského 17 – 19 Spišská Nová Ves  
 
Neprítomní:  
Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Ing. Jozef Gonda, PhDr. Róbert Kočiš 
Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 
 
 
 Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal  hosťa a členov 
výboru. Na začiatku rokovania dal slovo p. Števčíkovi. Ten predniesol požiadavky obyvateľov 
bytového domu: 

• oprava predného chodníka pred objektom Komenského 17 – 19; 
• častejšie kosenie ihriska vo dvore; 
• žiadajú ponechanie oboch pieskovísk v dvornej časti.   

  
Mgr. Kačenga:  
Opravu chodníka zaradíme do  plánu Hlavných úloh na rok 2017.  
Požiadavka častejšieho kosenia ihriska na dvore za bytovým domom Komenského 17 – 19 bude 
tlmočená pracovníkom odd. komunálneho servisu. (OKS). 
Otázku ďalšej existencie pieskoviska na priľahlom dvore budeme riešiť po vyjadrení predsedu 
spoločenstva vlastníkov bytového domu Komenského 21 – 23.  
 
 
Ďalej informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  
 
Uznesenie č.1/2016:  
Kontinuálne pokračovanie osvetlenia komunikácie Trieda 1. mája po oboch stranách – buď 
doplniť existujúce stožiare, alebo na existujúcich zvýšiť intenzitu osvetlenia. 
Na základe vykonaných meraní osvetlenie vyhovuje norme, z toho dôvodu sa neuvažuje v danej 
lokalite s doplnením svetelných bodov. 
 
MsV nesúhlasí s vyjadrením Ing. Sada a žiada o prehodnotenie požiadavky občanov. 
 
Uznesenie č.2/2016: 
Na chodníku za materskou škôlkou na Jilemnického ulici doplniť osvetlenie. 
Osvetlenie bude doplnené. 
 
Uznesenie č.3/2016: 
Riešiť lokalitu mosta pre peších od nákupného centra LIDL na Štúrovo nábrežie. 
Osvetlenie bude doplnené. 
 



Uznesenie č.4/2016: 
Prehodnotiť osvetlenie novovzniknutého parkoviska na ulici Štúrovo nábrežie 10, 11. 
Prioritou je osvetlenie komunikácií a chodníkov. V súčasnosti neuvažujeme nad osvetlením 
daného parkoviska. 
 
Uznesenie č.5/2016: 
Požiadavka o zrušenie jedného z dvoch pieskovísk pri garážach na ul. Komenského. 
Pieskovisko vieme zrušiť, je potrebné upresniť ktoré, aby sa predišlo sťažnostiam občanov.  
 
MsV bude priebežne sledovať plnenie úloh. 
 
 
Dňa 09.02.2016 sa bude konať stretnutie predsedov mestských výborov na pôde Mestského 
úradu v Spišskej Novej Vsi. O záveroch stretnutia bude Mgr. Kačenga informovať na 
najbližšom stretnutí tunajšieho mestského výboru.  

  
Ing. Demečko: 
Žiadal informáciu o cyklokrosovom areáli – prečo nie je upravený chodník pre peších a postup 
prác.   
   
Ing. Susa informoval, že chodník pre peších bude upravený štrkovou drvinou a z areálu budú 
odstránené veľké kamene. 
 
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 7. 3. 2016 v pondelok o 16.30 hod v zborovni ZŠ 
ul. Komenského.  
 
 
 
 
 
   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   
   predseda  MsV č. 4 
 
 
 
Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


