
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 06.02.2017 

 
 

 

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 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru: Bc. Zuzana Páleníková 

 

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

a informoval ich o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.   

 

Uznesenie č.1/2017: 

Mgr. Kačenga informoval o tom, že MsP prehodnotila systém kamier umiestnených v meste. Na 

sídlisku Mier budú umiestnené kamery na ulici Leteckej, na Šafárikovom námestí, a na 

križovatke ulíc Bezručová a Trieda 1. mája. MsV s umiestnením kamier súhlasí a súčasne 

navrhuje umiestniť ďalšiu kameru na križovatke ulíc Zd. Nejedlého a Triedy 1. mája.  

MsP predpokladá návrh kamier otočných, ale i statických na sídlisku Mier. Predpokladané 

miesta boli odkonzultované s Mgr. Kačengom, ale i MsV na predchádzajúcom zasadnutí:  

Letecká ulica za mostom vľavo  (2 otočné a 1 statická), Šafárikovo námestie  - zdravotné 

stredisko (1 otočná a 2 statické), Bezručova – Trieda 1. mája, kotolňa (1 otočná a 2 statické), 

Trieda 1. mája,  pri ZŠ. Predpoklad umiestnenia po vyhodnotení súťaže v priebehu apríl – mája 

2017. 

Berieme na vedomie.  

 

Uznesenie č.2/2017: 

MsV navrhol prehodnotiť využitie autobusovej zastávky na ulici J. Wolkera 30 na parkovacie 

miesta (vzhľadom na jej minimálne využitie). 

Dopravná polícia nesúhlasí so zrušením zastávky pokiaľ tam bude premávať linka č.6 (aj keď 

len jeden spoj.) 

Berieme na vedomie. V budúcnosti budeme túto problematiku riešiť. 

 

Uznesenie č.3/2016: 

MsV žiada doplnenie verejného osvetlenia na komunikácií Trieda 1. mája (od križovatky 

s ulicou Zd. Nejedlého po križovatku s ulicou Jilemnického).  

Požiadavky na doplnenie nových svetelných bodov boli v rámci ukončenia prvej etapy 

modernizácie VO zrealizované. Ďalšie požiadavky na doplnenie svetelných bodov budú 

evidované  a zahrnuté do prípadnej druhej etapy modernizácie.  

Úloha v sledovaní. MsV trvá na svojej požiadavke a žiada ju zahrnúť do II. etapy modernizácie.  

 

 

Mgr. Kačenga informoval o mailovom podnete k zámeru úpravy zábradlia na ulici Trieda 

1. mája.  Pisateľ upozorňuje na možnosti riešenia farebnej úpravy zábradlia. Na miesto 

červenobielej kombinácie navrhuje ako „novú farbu“ tmavosivú, ktorá nie je výrazná, nebije do 

očí a zapadá do okolia.  



 

 

Ing. Susa na podnet reagoval a vysvetlil, že predmetné zábradlie je vedené ako dopravné 

zariadenie, takže jeho úprava podlieha platným právnym normám a predpisom.  

MsV sa návrhom bude zaoberať a požiada o odborné stanovisko Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi. 

 

Ďalej Mgr. Kačenga informoval o pláne rekonštrukcie miestnych komunikácií na sídlisku Mier 

v roku 2017. Predmetom rekonštrukcie budú ulice J. Wolkera, Jilemnického, Krčméryho a  

Bezručova.  

MsV vyjadruje spokojnosť s plánom rekonštrukcie miestnych komunikácií na sídlisku Mier 

a žiada, aby s ulicou Krčméryho bol súčasne riešený aj priľahlý chodník a doplniť I. etapu 

o rekonštrukciu prvej časti komunikácie Štúrového nábrežia.  

 

Mgr. Kačenga informoval o riešení žiadosti o výrub stromov na ulici Trieda 1. mája a o tom, 

že slávnostné otvorenie detského ihriska na Bezručovej ulici je plánované v mesiacoch marec, 

apríl r.2017. 

 

P. Melikant upozornil na neočistené chodníky na Štúrovom nábreží 9,10,11 až 13. Žiadal 

informáciu k prístrešku pri novovybudovej cyklotrase a k spôsobu ukončenia cyklochodníka. 

Reagoval Ing. Susa, ktorý prisľúbil zabezpečiť ručné vyčistenie chodníkov.  Prístrešok vedľa 

cyklochodníka bude súčasťou oddychovej časti, kde ešte budú umiestnené stojany na bicykle 

a lavičky. Ukončenie cyklochodníka je v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby 

v budúcnosti bolo možné s jeho prípadným pokračovaním.  

 

Opätovne vyzývame občanov sídliska Mier, aby navrhli lokality vhodné na výsadbu novej 

zelene na našom sídlisku. Námety môžete doručiť prostredníctvom členov mestského výboru, 

osobne (písomne), mailom na adresu gabriela.lorkova@mestosnv.sk. 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  13.03.2017  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 


