
Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 13.03.2017 

 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Jozef Gonda, Štefan Melikant, 

PhDr. Róbert Kočiš, Mgr. Michal Demečko, Marek Marchyn, Ing. Vladimír Jančík 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hostia: MUDr. Martin Spišák, Pavel Kiša, Ľuboš Chovanec, Ladislav Perun 

Neprítomní:  

Členovia výboru: Bc. Zuzana Páleníková 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

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

 

Páni Spišák, Kiša a Chovanec ako zástupcovia vlastníkov bytov v bytovom komplexe 

VillaNova, Medza 3444/10 a 3445/11 Spišská Nová Ves prezentovali nesúhlas s nájmom 

pozemku C KN 2390/4 v katastrálnom území Spišská Nová Ves vo vlastníctve Mesta Spišská 

Nová Ves pre spoločnosť MEDISEF, s.r.o., Smižany na vybudovanie parkoviska s kapacitou 9 

parkovacích miest. Súčasne žiadajú o prehodnotenie vysporiadania vzťahov k predmetnej 

nehnuteľnosti.   

Mgr. Kačenga  zástupcov vlastníkov bytov informoval o tom, že mestský výbor k danej 

problematike zaujme stanovisko a ako predseda MsV č.4 bude na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva tlmočiť požiadavky vlastníkov bytov a aj stanovisko tunajšieho 

mestského výboru.    

Mestský výbor žiada preveriť priestorovú kolíziu zámeru výstavby parkovacích miest  

s pripravovanou výstavbou sprejazdnenia miestnej komunikácie Medza (od OC Lidl po 

kruhovú križovatku). 

Pán Perun ako investor predniesol návrh na využitie pozemku C KN 5821/3 v katastrálnom 

území Spišská Nová Ves na výstavbu garáží, príp. na výstavbu nových parkovacích miest.  

Ing. Gonda poinformoval o skutočnosti, že parkoviska na sídliskách sú verejne prístupné 

plochy. Aj predmetný pozemok je súčasťou takejto plochy. Z toho dôvodu je v budúcnosti 

možné predmetnú lokalitu využiť buď na výstavbu garáží, alebo na rozšírenie verejných 

parkovacích plôch.   

MsV berie na vedomie podnet p. Peruna. 

 

Mgr. Demečko žiada o vyčistenie zelene a parkovísk v lokalite od ZŠ Nejedlého po Triedu 

1.mája. (OKS).  

Mgr. Kačenga informoval o problematike zrušenia, resp. premiestnenia zastávky MHD na ulici 

J. Wolkera.. Po konzultácií s pracovníkom dopravného inšpektorátu je záver nasledovný: 

pokiaľ bude autobusová zastávka funkčná, zastávka riadne označená a prevádzkovaná 

prepravcom  nie je možné zastávku zrušiť, a podľa terajších platných predpisov a noriem nie je 

možné zastávku premiestniť na miestnu komunikáciu.  

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  10.04.2017  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 


