
Zápisnica č.3  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.03.2015 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Ing. Vladimír 

Jančík, Marek Marchyn, Štefan Melikant, Mgr. Jozef Para 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornaj 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hostia: Mikuláš Boržík, Peter Repaský  

Neprítomní:  

Členovia výboru: PhDr. Róbert Kočiš, Bc. Zuzana Páleníková 

 

 Zasadnutie členov MsV otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga. Privítal hostí a 

členov výboru  na jeho zasadnutí.  

 

 Na začiatku rokovania predseda MsV dal slovo hosťovi pánu Boržíkovi, ktorý v zastúpení 

Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu na Triede 1. mája 24 žiadal o rekonštrukciu 

chodníkov v okolí bytového domu. 

Reagoval Mgr. Kačenga: Požiadavka opravy chodníka je prednesená v termíne, keď je plán 

hlavných úloh na rok 2015 uzavretý. Požiadavka bude zahrnutá do plánu hlavných úloh na rok 

2015. 

Počas konania zasadnutia prišiel pán Repaský ako zástupca ZO Pod letiskom. Upozornil na 

zničený stav prístupovej komunikácie k záhradkárskej osade.  

Reagoval Ing. Susa: Účelové komunikácie nie sú v  správe a údržbe mesta, nakoľko slúžia iba 

skupine ľudí. V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie Trieda 1. mája bude frézovaný 

materiál na úpravu účelovej komunikácie. Úprava samotnej príjazdovej komunikácie bude 

zabezpečená žiadateľmi.  

 

 Ďalej sa pristúpilo ku kontrole plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsV: 

 

1. Možnosť peších hliadok MsP na sídlisku Mier. 

Z nedostatočného počtu výkonných pracovníkov MsP nie je možné požiadavku 

splniť.   Berieme na vedomie. 

2. Potreba opravy veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery budú priebežne 

opravované pracovníkmi firmy Brantner Nova.  Berieme na vedomie 

3. Neodtekajúca voda na parkovisku medzi zdravotným strediskom a kinom Mier.  

V rámci vysprávok komunikácií spoj medzi chodníkom a parkoviskom bude 

opravený. Je to v pláne úloh. Berieme na vedomie. 

 

 

Mgr. Jozef Kačenga oboznámil prítomných o porade predsedov MsV, ktoré sa konalo dňa 

04.03.2015. Informoval o princípe schvaľovania opravy chodníkov a komunikácií – podľa 

schváleného dokumentu „Navrhovaný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií v meste 

Spišská Nová Ves“. Na porade predniesol plán hlavných úloh MsV č.4 na rok 2015.  

Ďalej oboznámil prítomných o podnete obyvateľky sídliska  pani Findurovej, ktorá upozornila 

na orez stromov a krovín na sídlisku. Telefonicky bola situácia overená na OKS a bolo zistené, 

že išlo o bežnú údržbu zelene.     

 



Ing. Vladimír Jančík:  

Upozornil na problematickú situáciu na križovatke miestnych komunikácii Bezručova a J. 

Wolkera (umiestnený veľkokapacitný kontajner a parkujúce auta zužujú komunikačný priestor).   

Upozornil na skutočnosť, že existujúce prenosné garáže zaberajú veľký priestor určený na 

parkovanie motorových vozidiel. Požadoval informáciu o tom, či vlastníci prenosných garáži 

platia nájom za pozemok.  

Úloha: Pripraviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácie Bezručova a úprava 

priľahlých  parkovísk. Zistiť platbu nájmu za prenosné garáže. (OVaD, SDaP) 

 

Mgr. Michal Demečko:  

Tlmočil podnet občana, týkajúci sa stekajúcej vody z letiska na účelovú komunikáciu medzi 

garáže.   

Zistiť spôsob zberu vody do existujúceho žľabu. (OVaD, OKS) 

 

p. Štefan Melikant: 

Na ul. Štúrovo nábrežie č. 11 a 12 prechádzajú motorové vozidlá cez chodník a zeleň. Žiadal 

osadiť na chodníku technickú zábranu, aby zabránila prechodu autom. Preveriť možnosť 

osadenia zariadenia. (OVaD)  

 

Ing. Jozef Gonda: 

Stavba autoumyvárky pred obchodným centrom Tesco – preveriť realizáciu náhradnej výstavby 

zelene – kde na sídlisku Mier bola výsadba zrealizovaná. (OKS, OVaD) 

 

Ing. Peter Susa: 

Informoval o druhej zmene rozpočtu mesta. 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 13. 04. 2015 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis 
uznesenia ZV OZ  pri Meste Spišská Nová Ves zo dňa 31. decembra 2013 

 

Uznesenie:  5/2/2013 
 

 ZV OZ SLOVES pri Meste Spišská Nová Ves súhlasí s vyplatením príspevku na rekreácie a služby 

z prostriedkov  sociálneho fondu  podľa  schválených  zásad  na  roky 2012 – 2013  v  celkovej výške 

680,00 € zamestnancom uvedeným v nasledovnej tabuľke (stĺpec „čerpanie v roku 2013, poradové číslo 

115 - 116“): 

 

 

 

 

    Cena poukazu Čerpanie Zostatok Cena poukazu Čerpanie  

P. č. Priezvisko a meno 

(výška 

nákladov) v roku 2012 
(2012-13) 

(výška 

nákladov) v roku 2013 

  Posledný stav   5 485,10 €        5 631,00 €  

115. Jackovič Zdeno, Ing.       144,00 € 100,00 € 

116. Vigašová Dagmar       50,00 € 50,00 € 

  Spolu  (p. č. 115 - 116)   0,00 €     150,00 € 

  Spolu (medzisúčet)   5 485,10 €     5 781,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za ZO OZ SLOVES pri Meste Spišská Nová Ves Ing. Pavol Košalko 



  predseda základnej organizácie 

  odborové zväzu 

 

 

 

 

 

 

 

Za zamestnávateľa: Ing. Jela Bednárová 

  prednostka Mestského úradu 


