
Zápisnica č. 13 
z výjazdového zasadnutia MV č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
Termín: 3. marca 2008 
 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr. Prochotská, RNDR. Leskovjanská,  
                  Ing. Kucharovičková, Findurová 
 
 Cieľom prehliadky Sídliska  Mier bolo najmä zistiť možnosti vybudovania parkovísk, 
vzhľadom k veľkému nárastu počtu majiteľom áut, malému počtu garáží. Pri hľadaní 
parkovacích miest a prihliadalo najmä na to, aby sa čo najmenej ničila zeleň a stromy na 
sídlisku. Pri obhliadke sa robila fotodokumentácia vyhliadnutých lokalít, predloží sa 
oddeleniu výstavby. 
Okrem toho sa zisťoval stav chodníkov, zelene a celkový stav sídliska. 

  
Návrh na možnosti vybudovania parkovísk : 
 
1. V priestore od Komenského ul.  ku Tr. 1. mája 1 /v minulosti tu bol barák - potraviny, 

ostala tu po ňom betónová plocha/,  na druhej strane od chodníka z Tr. 1. mája je ďalšia 
betónová plocha. Parkovisko vybudovať od chodníka po chodník, ponechať strom. 
Parkovisko vybudovať dosť široké na to, aby bola možnosť parkovať v dvoch radoch.  
Zabezpečiť ochranu chodníka, ktorým prichádzajú deti ku škole. 

2. Na Komenského 9 – 13 parkovisko spevniť. 
3. Na Komenského 17 smerom ku kotolni pri škole zväčšiť parkovisko po strom. 
4. Komenského 21-23 upraviť priestor na parkovacie miesta. 
5. Na Wolkerovej ul. pri bloku Ondava  pri novinovom stánku predĺžiť parkovisko. 
6. Na Wolkerovej 24 smerom na východ ku stromu zväčšiť - potiahnuť parkovisko. 
7. Na Tr. 1. mája 19 smerom ku Wolkerovej ul. pri kotolni vybudovať parkovisko pre 

niekoľko parkovacích miest a zároveň tam dosadiť zeleň. 
8. Od Wolkerova 17 po 23 dole popri chodníku vybudovať parkovisko. Túto úlohu MV č. 

4 považuje za prvoradú. Zabráni sa tým parkovaniu na chodníku. 
9. Od Wolkerovej 33 smerom na Bezručovu ul. v mieste, kde pôvodne boli kontajnery 

vybudovať parkovisko a predĺžiť ho smerom až k jestvujúcemu parkovisku k Tr, 1. mája 
– západná strana. 

10. Predĺžiť parkovisko na Wolkerovej 33  smerom na východ. 
11. Predĺžiť parkovisko na Zd. Nejedlého pri škole až ku dopravnej značke, na druhej strane 

až ku lipe . 
12. Na Zd. Nejedlého oproti škole pri sklade CO navrhujeme zrezať topoľ a v tomto 

priestore urobiť parkovisko. 
13. Pri Charite na Wolkerovej ul. oproti kotolni urobiť polovegatačnými panelmi 

parkovisko, tak by sa mohli ponechať i stromy. 
14. Od Charity na Wolkerovej ul. smerom na západ pri elektrostanici vybudovať parkovisko. 
15. Wolkerova 30-38 pri bytovkách vybudovať parkovisko, kontajnery je možné umiestniť 

oproti pri zadnej stene garáží. 
16. Na Jilemnického ul. možno predĺžiť parkoviská pri všetkých bytovkách. 
17. Na Jilemnického ul. pri hlavnej ul vybudovať parkovisko. 
18. Na Štúrovom nábr. 13 pri bytovke zrušiť obrubníky  a vyriešiť tam priečne parkovanie. 
19. Predĺžiť parkovisko na Štúrovom nábr. 14 – 11 pri kontajneroch. 
20. Vyriešiť vybudovanie parkoviska a vjazd naň na trávniku pred bytovkou na Štúrovom  



nábreží 14. 
21. Predĺžiť parkovisko na celej ulici J. Matušku zo západnej strany, potiahnuť ku 

Štúrovmu nábrežiu polovegetačnými panelmi a k Tr. 1. mája. 
22. Za ul. J. Matušku upraviť a podľa možnosti i zväčšiť parkovisko a celé priestranstvo 

upraviť. 
23. Na Bezručovej ul. smerom k Tr. 1. mája celé parkovisko predĺžiť. 
24. Vyriešiť vybudovanie parkovisko na trávniku na Krčméryho ul. smerom k Tr. 1. 

mája, doriešiť i príjazd.  
25. Na Tr. 1. mája oproti bytovke potiahnuť parkovisko o ďalšie parkovacie miesta. 
26. Tr. 1. mája 7 – 21 rok pri nákupnom stredisko zrušiť rok a rozšíriť  parkovisko. 
 

Ďalšie úlohy a pripomienky: 
 
a/ Kanál na Wolkerovej 19 je nebezpečne napoly odkrytý, je potrebné ho zabezpečiť! 
Prvoradá úloha. 
b/ Na Komenského 7 pri kontajneroch stojí voda na ceste, pri vysypávaní smeti občanom 
veľmi prekáža, treba to čo najskôr vyriešiť, sťažnosť je dlhodobá. 
c/ Osadiť bránky za bytovkami na Komenského ul.  
d/ Osadiť stromy na Komenského ul. 23 pri materskej škole pred plechovým plotom. 
e/ Na Wolkerovej ul. pri škole Komenského ul. stojí na chodníku voda, po chodníku sa vôbec 
nedá prechádzať, táto požiadavka MV je dlhodobá je potrebné to vyriešiť. 
f/ Na Tr. 1. mája 19 smerom na Wolkerovu ul. pri kotolni dosadiť zeleň i stromy. 
g/ Na Wolkerovej ul. od č. 26 smerom na západ, pred cestou, pod kopcom, kde sa v zime 
sánkujú deti,  je potrebné vysadiť živý plot ako ochranu detí, aby sa nedostali na cestu. 
h/  Uvažovať o možnosti predĺžiť garáže na Wolkerovej 23. 
i/  Osadiť bránky na ihrisko na Bezručovej ul. 
j/  Osadiť nízku zeleň od Wolkerovej ul. smerom na Nejedlého ul.. 
k/ Pred bytovkou na Nejedlého ul č. 1 označené vŕby nie potrebné zrezať, nebránia bytom, sú 
ďaleko od okien, je treba len orezať ich koruny. 
l/ MV sa pozastavil nad necitlivým orezaním stromov v škole na ul. Zd. Nejedlého . smerom 
k Wolkerovej ul. 
m/ Zasadiť živý plot na Wolkerovu ul. 28 – 30 pri  potravinách. 
n/  Upraviť priestor okolo cyklodráhy na Jilemnického ul.- osadiť lavičky, zeleň, uvažovať 
o vyasfaltovaní.  
o/ Odstrániť sklápacie garáže na Tr. 1. mája 22. 
p/ Upraviť priestor pri kontajneroch na Tr. 1. mája 22 – 39 je to tam ako smetisko. 
 
 
        Mgr. Michal Demečko, v. r. 
         predseda MV č. 4 
 
 
Zapísala: Findurová  


