
Zápisnica č.3  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 7. 3. 2016 

 
 
 

Prítomní:   
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef Para, Marek 
Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, PhDr. Róbert Kočiš 
Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 
Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 
 
Neprítomní:  
Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Ing. Jozef Gonda  
Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 
 
 
 Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal  členov výboru.  
 
Na začiatku rokovania Mgr. Kačenga 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. 
Mgr. Kačenga:  
Požiadavka občanov bola prednesená na porade predsedov MsV pričom ešte nebola uzavretá. 
 
Uznesenie č.2/2016: 
Na chodníku za materskou škôlkou na Jilemnického ulici doplniť osvetlenie. 
Úloha v sledovaní. 
 
Uznesenie č.3/2016: 
Riešiť lokalitu mosta pre peších od nákupného centra LIDL na Štúrovo nábrežie. 
Osvetlenie bolo doplnené.  
 
Napriek tomu je stred mosta neosvetlený. Žiadame o úpravu osvetlenia tak, aby bol most 
osvetlený v celej dĺžke. Taktiež žiadame doplniť ešte jeden stĺp verejného osvetlenia v úseku od 
mosta po chodník na Štúrovo nábrežie.  
 
Uznesenie č.5/2016: 
Požiadavka o zrušenie jedného z dvoch pieskovísk pri garážach na ul. Komenského. 
Na základe vyjadrenia predsedov SVBaNP Komenského 17, 19 a Komenského 21, 23 rušíme 
požiadavku odstránenia jedného z pieskovísk. Naopak požadujeme ich opravu a úpravu ich 
okolia.  
Mgr. Kačenga oboznámil prítomných s podnetom pána Jána Filipa bývajúceho na Štúrovom 
nábreží. Upozornil na poškodzovanie trávnika pri novinovom stánku Štúrovo nábrežie 4 
rozrývaním automobilom dovážajúcim dennú tlač. Problém navrhoval riešiť postavením 
betónových kvetináčov.  
 



Súhlasíme s premiestnením betónového kvetináča z Triedy 1. mája 23 vedľa novinového stánku 
Štúrovo nábrežie 4.   
Ďalší podnet podal Ľubomír Jakubov vlastník bytu  a člen dozornej rady SVBaNP Laborec na 
ulici J. Wolkera č.24. Poukazuje na neupravený terén po prácach spoločnosti Emkobel, ktoré 
boli vykonané v lete minulého roku. Súčasne upozorňuje na rozbitý kontajner na papier,  
prepadnutý betón v tesnej blízkosti vodomernej šachty a chýbajúci prechod pre chodcov cez 
ulicu J. Wolkera ku kotolni. 
Potreba výmeny kontajnera na papier (OKS). 
Spätné úpravy spevnených plôch po stavebných prácach spoločnosti Emkobel (OVaD). 
Oprava vodomernej šachty – vodomerná šachta je vlastníctvom SVB a NP J. Wolkera 20. Bola 
mu zaslaná výzva k zriadeniu nápravy.  
 
Mgr. Para opätovne upozornil na zlý stav veľkokapacitných kontajnerov na sídlisku Mier 
a potrebu ich opravy prípade výmeny. (OKS)  
 
Mgr. Kačenga oboznámil prítomných o porade predsedov MsV, kde informoval 
o požiadavkách nášho mestského výboru.  
 
PhDr. Kočiš tlmočil požiadavku pracovníkov predajne Diskonto o presun odpadkového koša 
spred ich predajne na iné miesto v území nákupného strediska.  
  
p. Marchyn požiadal o vysvetlenie k príspevku TV Reduta ohľadom koncepcie detských ihrísk 
na sídliskách nášho mesta. Príspevok sa dal chápať tak, že záchytné detské ihriská budú 
koncepčne riešené na každom sídlisku na úkor malých pieskovísk a preliezačiek.  
Vysvetlenie podal Mgr. Kačenga: Záchytné detské ihriská pre každé sídlisko by mali byť 
vybudované podľa určenej koncepcie, pričom sa bude priebežne riešiť ich kontrola a údržba. 
Realizácia týchto ihrísk by nemala byť na úkor už existujúcich menších (pieskovísk 
a preliezačiek).  
 
Ing. Susa informoval o stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru – Okresný 
dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves k riešeniu parkovania (vjazdu a výjazdu) na parkovisku 
pri bytových domoch Trieda 1. mája 22 a 24.  
Členovia MsV preveria situáciu v teréne a na najbližšom zasadnutí MsV zaujmú stanovisko. 
 
Ďalej Ing. Susa informoval prítomných o písomnom podnete občana Spišskej Novej Vsi, ktorý 
sa zaoberá rozšírením chodníka pre peších v zadnom trakte bytového domu na ulici J. Wolkera 
č.23. 
V prípade komplexného riešenia chodníkov na sídlisku Mier bude táto požiadavka do plánu 
práce ( OVaD). 
 
Mgr. Demečko:  
Predniesol požiadavku občanov bytového domu Trieda 1. mája č.59 na zvýšený počet hliadok 
Mestskej polície vo večerných hodinách v zadnej časti komplexu Charity (MsP). 
 
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 11.04.2016 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 


