
Zápisnica č. 23 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
Termín: 9. február 2009 
 
Prítomní:  pp. Mgr. Prochotská, Para, RNDr. Leskovjanská, Melikant, Eštoková,  
           Findurová, Tornay, Ing. arch. Štubňa, Ing. Hájek. 
 
Ospravedlnení: pp. Mgr. Demečko, Dirga, Lavrik 
 
 Na zasadnutí sa prerokoval najmä Areál zdravia na Sídlisku Mier a príprava 
cyklistických chodníkov v meste. Na zasadnutí bol prítomný vedúci  Odd. územného 
plánovania a stavebného poriadku Ing. arch. Teodor Štubňa, ktorú predložil plány 
územného riešenia od Kauflandu po „fľuder“ a zároveň poinformoval členov MV č. 4 čo 
všetko sa plánuje v tomto priestore budovať. Tesco tam však nie je naplánované, ale 
poliklinika, bytová výstavba a i Areál zdravia. Najprv je potrebné vybudovať prístupovú 
cestu.  
 Čo sa týka cyklistických chodníkov, je naplánovaný popri Hornáde a ten už existujúci 
sa bude vylepšovať, osvetlením, prechodmi cez cesty a pod. 
 Člen MP p. Tornay informoval o riešení vodičov, ktorí parkujú mimo určených 
priestorov na parkovanie a členovia MV č. 4 ho upozornil na miesta na Štúrovom nábreží, 
kde pravidelne parkujú auta na trávnikoch. 
 Na Sídlisku Mier sa vyrubujú stromy pre nové teplovodné potrubie na alternatívne 
vykurovanie. Členovia MV č. 4 vyjadrili nespokojnosť s niektorým výrubom, nehľadá sa 
spôsob, ako 30-ročné stromy ponechať, obísť ich, ale jednoduchšie zrezať. 
 
U z n e s e n i a : 
 
1. MV č. 4 nemá odpovede na požiadavky. 
2. Požiadavky na nové lavičky a výsadbu zelene za MV č. 4 predloží odd. Komunálneho 

servisu p. RNDr. Leskovjanská. V požiadavkách budú zahrnuté i lavičky okolo 
Hornádu, kríky na Tr. mája 23-25, Tr. 1. mája 31. 

3. Pieskovisko pri Tr. 1. mája 4 je potrebné zlikvidovať, schádza sa pri ňom opitá 
mládež, už polámali lavičky, robia hluk. 

4. Po zime sa veľmi zničil chodník na Štúrom nábr. 10-12, vôbec sa po ňom nedá 
chodiť, ľudia chodia buď po ceste, alebo po trávniku. Treba ho prioritne opraviť! 

5. Členovia MV č. 4 si pripravia plán, kde by mohli namontovať kamery pre MP. 
6. Bolo by potrebné predkladať návrhy na získanie fondov z Európskej únie pre 

vybudovanie cyklistických chodníkov. V okolí nášho mesta nie sú skoro žiadne 
a v porovnaní s inými mestami je to mizivé. 

 
 
 
 
Za správnosť: Findurová M. 


