
 

 

Zápisnica č.7  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 12. 09. 2016 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef Para, Marek 

Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, PhDr. Róbert Kočiš, Ing. Jozef Gonda 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hosť: p. Boržík 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková  

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 p. Boržík predniesol požiadavku na opravu chodníka pred bytovým 

domom č.24 na ulici Trieda 1. mája. Žiadal, aby požiadavka bola zapracovaná do plánu 

hlavných úloh MsV č.4  pre rok 2017.  

Mgr. Kačenga informoval p. Boržíka, že členovia mestského výboru prešetria situáciu 

a následne podľa posúdenia bude požiadavka zaradená do plánu hlavných úloh MsV na rok 

2017.    

 

 

Ďalej Mgr. Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

Uznesenie č.19/2016  

Žiadosť obyvateľov bytov J. Matušku 2,4,6,8 v Spišskej Novej Vsi, v ktorej žiadajú o pomoc pri 

zabezpečení poriadku v okolí ich bytového domu. Mestský výbor žiada o častejšiu kontrolu 

lokality.  

Úloha zvýšeného monitorovania verejného poriadku zapracovaná do stálych úloh hliadkovej 

činnosti, zároveň prosíme o tel. kontakt na tel. č.159, aby sme mohli promptne zasiahnuť 

v prípade narušenia verejného poriadku. 

Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.20/2016 

Zlý technický stav veľkokapacitných kontajnerov na ulici J. Wolkera.  

Bolo zodpovedané. Na odpovedi trvám.  

Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.21/2016 
Nedokončené terénne úpravy na sídlisku po minuloročných stavebných prácach.  

Po upresnení pripomienky bude možné vykonať miestnu obhliadku a požiadavku vyriešiť, 

v prípade, že tak už nebolo vykonané zo strany dodávateľa.  

Úloha v sledovaní. 



 

 

Uznesenie č.22/2016 

Upozornenie na suchý strom na Štúrovom nábreží č.10. Žiadosť o opatrenie na Štúrovom 

nábreží 11 – 12 tak, aby nebol možný prejazd automobilov cez priľahlú zeleň.  

Zrealizované.  

 

Uznesenie č.23/2016 

Požiadavka o presun odpadkového koša spred predajne Diskonto na iné miesto v území 

nákupného strediska.  

Zrealizované.  

Berieme na vedomie.  

 

Uznesenie č.24/2016 

Požiadavka  o informáciu ku koncepcii úpravy detských ihrísk na území nášho mesta, príp. 

poskytnutie jej časti týkajúcej sa sídliska Mier na najbližšie rokovanie.  

Bolo poskytnuté.  

 

Uznesenie č.25/2016 

Žiadosť o informáciu k zatraktívneniu oblasti „Fľuder“ pri Hornáde a tým aj výstavbu novej 

pešej lavičky cez rieku Hornád. 

S touto investíciou Mesto zatiaľ neuvažuje. 

Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.26/2016 

Požiadavka občanov Triedy 1. mája v súvislosti s vodorovným  dopravným značením 

parkovacích miest v tejto lokalite. 

Súčasný rozpočet neumožňuje realizáciu tejto požiadavky. 

Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.27/2016 

Z dôvodu šíriacich sa alergénov žiada o pokosenie časti lokality Trieda 1. mája smerom 

k zadným garážam. 

Zrealizované.  

Berieme na vedomie. 

 

Uznesenie č.28/2016 

Po odstránení poškodeného železného zábradlia medzi komunikáciou a chodníkom na Triede 1. 

mája 21 – 23 vodiči motorových vozidiel svojou jazdou ohrozujú chodcov. Žiadosť 

o prehodnotenie tohto stavu, resp. osadenia novej zábrany. 

Prehodnotíme spôsob opravy existujúceho zábradlia. 

Úloha v sledovaní. 

 

 Mgr. Kačenga požiadal o informáciu o prekopávke na križovatke Štúrového nábrežia a Triedy 

1. mája. Ing. Susa informoval, že ide o opravu havarijného stavu teplovodných rozvodov 

spoločnosti Emkobel, a.s..  

Ďalej žiadal informáciu o detskom ihrisku na Bezručovej ulici po výstavbe plánovaného 

parkoviska v tejto lokalite. Ing. Susa informoval, že detské ihrisko bude premiestnené na časť 

pozemku, ktorý je teraz súčasťou materskej škôlky. Veľké bránky budú presunuté na plochu 

medzi bytové domy na ulici Bezručovej, J. Wolkera a Triedu 1. mája. 

 

 



 

 

 

 

Mgr. Para upozornil na stretávajúcu sa mládež pod vplyvom alkoholu na detských ihriskách, 

kde potom dochádza k devastácií zariadenia ihrísk. (MsP). 

Ďalej osobitne chce poďakovať pracovníkom mestského úradu p. Neuvirthovi a p. 

Hamráčekovi za ústretový prístup pri riešení problému kosenia na sídlisku Mier. 

 

p. Melikant žiada o častejšie hliadky MsP v lokalite vstupov do Záhradkárskej osady Mier 

(predný aj zadný)  z dôvodu veľkého počtu rozbitých fliaš. (MsP). 

Ďalej žiada o riešenie problému nehodného parkovania a výjazdu na miestnu komunikáciu (na 

chodníku a zeleni) pri bytovom dome Štúrove nábrežie 11 a 12.   

 

Ing. Jančík upozornil na nevhodné (šikmé) parkovanie na ulici  Trieda 1. mája a J. Wolkera,  

ktoré spôsobuje zlé rozhľadové pomery pri výjazde z vedľajších komunikácií.  

 

Ing. Gonda žiadal o informáciu, kto je kompetentný reagovať na podnety občanov na 

internetovom profile mesta (facebook).  

Žiadal informáciu o zmene rozpočtu pre dofinancovanie stavby „cyklochodníka“.  Ing. Susa 

poskytol informácie o tom, že stavba bola rozdelená do dvoch etáp s tým, že ukončenie stavby 

bolo naplánované na budúci rok. Plánuje sa presun finančných prostriedkov z nevyčerpaných 

kapitol na kapitolu tejto stavby.  

 

Mgr. Demečko tlmočil požiadavku vlastníkov hromadných garáži na ulici J. Wolkera o úpravu 

zrekonštruovaného verejného osvetlenia tak, aby bolo jedno svietidlo nasmerované aj ku 

garážam (tak ako to bolo pôvodne pred rekonštrukciou).   

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 10.10.2016  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 


