
Zápisnica č. 4
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 10.04.2017

Prítomní:
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Jozef Gonda, Štefan Melikant,
PhDr. Róbert Kočiš, Mgr. Michal Demečko, Ing. Vladimír Jančík
Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa
Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková
Neprítomní: 
Členovia výboru: Patrik Suchý, Marek Marchyn
Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay

Zasadnutie  otvoril  predseda  MsV  č.4  Mier  Mgr.  Jozef  Kačenga  privítal  členov  výboru
a informoval  o slávnostnom  otvorení  detského  ihriska  pri  Materskej  škôlke  na  ulici  Zd.
Nejedlého v Spišskej Novej Vsi. 

Následne informoval o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.  
Uznesenie č.15/2017:
MsV žiada, aby  s     ulicou Krčméryho bol súčasne riešený aj priľahlý chodník a     doplniť I. etapu
o     rekonštrukciu prvej časti komunikácie Štúrového nábrežia. (OVaD)
Podklady do verejného obstarávania sú uzavreté v zmysle uznesenia MsZ. Túto požiadavku je
možné riešiť až v ďalšej etape rekonštrukcie mestských komunikácií. 
Úloha v sledovaní. 
Uznesenie č.16/2017:
Mgr.  Demečko  žiada o     vyčistenie  zelene  a     parkovísk  v     lokalite  od  ZŠ Nejedlého  po  Triedu
1.mája. (OKS)
Splnené. Úloha v sledovaní. 

MsV  žiada  v II.  etape  rekonštrukcie  verejného  osvetlenia  zrealizovať  osvetlenie
novozriadeného detského ihriska pri Materskej škôlke na ulici Zd. Nejedlého.

Ing.  Susa  informoval  o „odkaze  pre  starostu“  týkajúceho  sa  zábradlia  medzi  chodníkom
a miestnou  komunikáciou  Trieda  1.  mája.   Došlo  k odstráneniu  jeho  poškodenej  časti
umiestnenej v zatrávnenej  časti a na spevnenej ploche bolo ponechané, pričom v najbližšom
období bude prevedená povrchová úprava tohto zábradlia. 

MsV berie na vedomie odstránenie poškodenej časti zábradlia. V prípade potreby MsV príjme
nové technické riešenie z hľadiska bezpečnosti chodcov. 

Mgr.  Kačenga  informoval  o priebehu  MsZ,  v  časti  týkajúcej  sa  problematiky  prenájmu
mestského  pozemku pre  spoločnosť  MEDISEF,  s.r.o..  Žiadosť  bola  presunutá  na  najbližšie
rokovanie MsZ z dôvodu vytvorenia priestoru dohody medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome
a spoločnosťou MEDISEF, s.r.o.. 

PhDr. Kočiš tlmočil požiadavku umiestnenia lavičky vedľa bytového domu na Tr. 1. mája 21. 
MsV podporí požiadavku,  ak bude písomne dokladovaný súhlas minimálne 80% vlastníkov
bytov, bytového domu Trieda 1. mája 21.  

Ing. Susa informoval o jednaní mesta Spišská Nová Ves so spoločnosťou VSD, a.s. o prekládke
VN vedenia z dôvodu sprejazdnenia miestnej komunikácie medzi predajňou Lidl a okruhovým
objazdom.    



Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  15.05.2017  v pondelok o 17,00 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


