
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia  Mestského výboru č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 
 
Termín: 11. apríl 2011  
 
Prítomní : pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Para, Ing. Kucharovičová, Z. Páleníková,  
Melikant, JUDr. Fabian, Findurová, Tornay, Slivoš, Ing. arch Štubňa, Ing. Klimová. 
Ospravedlnení : pp. Marchyn, Ing. Vyparina. 
 
 Na zasadnutí sa skontrolovalo plnenie požiadaviek zo zasadnutia č. 1. 
Ing. Arch. Štubňa informoval s výhľadovou štúdiou rozvoja Sídliska Mier, s celkovou 
koncepciou revitalizáciou v rôznych oblastiach. Informoval o možnosti a praxi odd. 
územného plánovania a stavebného poriadku pri koordinácii farebnosti domov po 
zatepľovaní, o stave prípravy výstavby oddychovej zóny pri „Fľúdri“. Vo svojom 
príspevku priblížil prípravu individuálnej bytovej výstavby pri Vyšnej Hati, o príprave 
výstavby detských ihrísk, o plánovanej cyklotrase, o dvoch obchodných centrách, 
o plánovaní osvetlenia nábrežia, o vytvorení parkovacích plôch pri nových 
obchodných centrách. Všetky tieto informácie, podklady, plány, koncepcie sú 
k dispozícii na odd. územného plánovania a stavebného poriadku. 
 Ku koordinácii farebnosti domov po zatepľovaní podal Ing. Arch. Štubňa 
vysvetlenie. Pre odd. je to ťažké, vzhľadom k tomu, že stavebný zákon na tento 
problém nepamätá, odd. nemá možnosť koordinovať. 
 Informoval členov MV č. 4, že v minulom volebnom období sa na Sídlisku 
Mier dosť preinvestovalo. 
 K plážovému kúpalisku, ako oddychovej zóne sa prijalo uznesenie. 
 K úlohám Mestskej polície podal informácie p. Tornay, o nie všetkých bol 
informovaný. 
 Členovia Mestskej polície nezaregistrovali pri svojich pochôdzkach ničenie 
bytových domov sprejermi.  
 
Kontrola uznesení 
 
1., 2., 21., 23., 24., 25., 26., 27. v plnení, sledovať splnenie. 
 
12., 19., 22. splnené, 28. splnené čiastočne, ostáva ako dlhodobá úloha, sledovať. 
 
11. Klubové priestory na Sídlisku Mier. Úloha ostáva v dlhodobom pláne. P. Melikant 
zistí medzi dôchodcami predbežný záujem o členstvo v klube na Sídlisku Mier. 
 
Uznesenia trvajúce 
 
12. S odpoveďou na požiadavku o umiestnení tabule s oznámeniami o úmrtí 
občanov nesúhlasíme. Internet mnoho občanov nemá, najmä tých, kvôli ktorým sme 
žiadali oznámenia na sídliskách uverejňovať. Žiadame, aby sa s pohrebnými 
službami jednalo, aby sa tabule na sídliskách umiestnili a aby pohrebné služby do 
nich aktuálne umiestňovali oznámenia o úmrtí. 
 
 
 
 



13. Presun kamery na kotolňu na Tr. 1. mája 35 smerom na nové detské ihrisko. 
Žiadali sme podľa uváženia Mestskej polície niektorú už umiestnenú kameru 
presunúť. Informáciu mal podať p. Tornay. Nebol informovaný.  
 
20. Prechod cez letisko. Úloha bolo pridelená Ing. arch. Štubňovi. MV trvá, aby 
vedenie Mesta jednalo s vedením letiska o možnostiach prechádzania cez plochu 
letiska občanmi za určitých podmienok, v určitých stanovených hodinách, kedy sa 
nelieta.  
 
29. Stĺpiky pri činžiaku na Matuškovej ul č. 12. Nesúhlasíme. Dajú sa umiestniť aj 
tak, aby ku vchodu činžiaka mali prístup hasiči, sanitky, ale aby sa zabránilo tým 
autám prichádzať z parkoviska za Matuškovou č. 8. 
 
 
N o v é   u z n e s e n i a  
 
 
1. Plážové kúpalisko s oddychovou zónou zaradiť do Plánu hospodárskeho a 
sociálneho 
   rozvoja mesta. 
 
2. Každý piatok medzi 18.00 a 19.00 hod. kontrolovať priestor za Wolkerovou ul. Pri 
    tzv. Čínskom múre. Schádza sa am partia mládeže s alkoholom a správajú sa 
neprístojne. 
 
3.  Za zbernými surovinami, cestu smerom na záhradky. Ku Košiarnemu briežku 
žiadame vysypať asfaltovou drťou. 
 
4. Žiadame oplotiť detské ihriska a pieskoviska tak, aby sa na ne zamedzilo  prístupu 
psov i mládeži, ktorá ich ničí.  
 
5. Nasledujúce zasadnutie bude 9. 5. 2011 o 18.00 hod. 
       

 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 
 
 


