
Zápisnica č. 22 
zo zasadnutia MV č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
Termín: 19. január 2009 
 
Prítomní: pp. Mgr. Prochotská, Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko, RNDr. Leskovjanská, 
     Dirga, Ing. Hájek, Findurová M., Mekiňa. 
 
Ospravedlnení: pp. Mgr. Demečko a Para. 
 
 Na zasadnutí sa členovia vrátili k volebnému programu MV č. 4 a Hlavným úlohám  
MV č. 4 pre toho volebné obdobie, vzhľadom k tomu, že je už polovica volebného programu 
a niektoré úlohy sa MV nedarí plniť. Jedná sa najmä o Areál zdravia v priestoroch bývalého 
plážového kúpaliska. Hovorilo sa o tom, že na tak veľkom sídlisku. akým Sídlisko Mier je, 
chýba park, chýba oddychová zóna a preto naozaj nevyhnutné presadzovať vybudovanie 
Areálu zdravia. 
 Do hlavných úloh si MV dal postupné vybudovanie siete cyklistických chodníkov  na 
sídlisku a jeho okolí. Potrebné je vyvinúť väčšiu aktivitu pre realizáciu plnenia tejto úlohy. 
Zistiť na územnom pláne MsÚ stav prípravy a možnosti realizácie. Hovorilo sa o príkladných 
obciach, kde sa problematike rozvíjania cykloturistiky venuje veľká pozornosť. 
 Medzi ďalšie úlohy si MV  dal bezbariérový život zdravotne postihnutých občanov. 
Aj v tomto smere je potrebné vyvinúť väčšiu aktivitu, spojiť sa so zdravotne postihnutými 
obyvateľmi na sídlisku a zistiť ich požiadavky a naše možnosti, ako by sme im mohli uľahčiť 
život. 
 Hovorilo sa ďalej o možnom budúcom umiestnení kamier na Sídlisku Mier pre 
monitorovanie situácie a pre vylepšenie bezpečnosti občanov sídliska. Pre ich čo 
najefektívnejšie umiestnenie podajú členovia MV č. 4 návrhy. 
 Ďalej sa rokovalo o umiestnení nákupného strediska Tesco a členovia MV vyjadrili 
presvedčenie, že jeho prípadné vybudovanie nezasiahne do Areálu zdravia. 
 
 

U z n e s e n i a : 
 

1. Plán činnosti na rok 2009 predloží na zasadnutí 9. 2. 2009 predseda MV č. 4. 
2. Zabezpečiť opravu schodov na lávke ku Kauflandu. 

Z.: p. Para. 
      3.   Je potrebné osadiť väčšie množstvo malých odpadkových košov vedľa chodníkov. 
      4.   Vzhľadom k tomu, že sa blíži jar, je potrebné vypracovať plán, požiadaviek osadenia 
lavičiek a zelene . 
             Z.: RNDr. Leskovjanská 
      5.    V marci je potrebné začať s opravou detských pieskovísk s osadením nových dosiek, 
ktoré nám ostali z roku 2008, na zasadnutie v marci prizvať vedúceho odd. komunálneho 
servisu. 
             Z.: Mr. Demečko. 
      6.    Na zasadnutie 9. 2. 2009 prizvať ved. odd. územného plánovania s informáciami 
o príprave Areálu zdravia a príprave cyklistických chodníkov a o výstavbe Tesca. 
      7.      Na Tr. 1. mája 13 – 19 nie je na jednej strane vybudovaný chodník pre peších,  
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parkujú tam auta,  teraz v zime sa tam nedá prejsť, je tam poľadovica. Potrebné je situáciu 
vyriešiť . 

1. Medzi prvé úlohy opravy chodníkov hneď na jar  je nevyhnutné opraviť chodník 
medzi Tr. 1. mája 27 a 29 /vo vnútri/, situácia je veľmi zlá, jame sa zväčšuje. 
Prerokovať na odd. výstavby. 

Z.: p. Para 
  
 
 
 
 
 
Zapísala: Findurová M. 


