
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
Termín: 12. 3. 2007  
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Para, Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko, RNDr. Leskovjanská, 
     Dirga, Ing. Hájek, Eštoková, Findurová, PaedDr. Kolarčík, Ing. Štubňa. 
     Hostia: Ing. Mecko, MUDr. Kršjaková.                                                                                                                                                                                                          
Ospravedlnená: p. Mgr. Prochotská 
  
 Prerokovali sa požiadavky  a pripomienky p. Ing. Mecka, pôvodného projektanta 
Sídliska Mier, o potrebe rekonštrukcie oceľových konštrukcií, slúžiacich ako strechy nad 
budovami služieb, ktoré sa môžu padnúť a ublížiť občanom, o potrebe vyčistenia obrubníkov 
na Štúrovom nábreží, o potrebe údržby starých chodníkov, o problematike parkovania pri 
zdravotnom stredisku a pred kinom a o zmene mestskej dopravy na sídlisku, aby autobus č. 5 
bol zmenený na č. 6 a naopak. 
 Prerokovala sa požiadavka p. MUDr. Kršiakovej o potrebe obnovy detských ihrísk a 
pieskovísk medzi Tr. 1. mája, Bezručovou ul a Wolkerovou ul., najmä na strane pri Tr. 1. 
mája 17-19, o osadení lavičiek v tejto časti, o potrebe odpadkových košov pri detských 
ihriskách a o zabezpečení ochrany tohto územia pred "venčením" psov. Členovia MV č. 4 
súhlasia s týmito požiadavkami a prerokujú sa na ďalšom zasadnutí s vedúcim odd. 
komunálneho servisu Ing. Mariánom  Kalafutom. /16. 4. 2007/ 
 Hovorilo sa o realizácii projektu "Areál zdravia a oddychu pri rieke Hornád" s ved. 
odd. OÚPaŽP Ing. Štubňom. Úloha je v sledovaní, do mesiaca budú ozrejmené majetkové 
vzťahy, je pripravená projektová dokumentácia. Čaká sa na vhodného investora a úlohu je 
potrebné riešiť v dvoch častiach: priestor bývalého plážového kúpaliska a využitie územia 
medzi skleníkmi a záhradkami. Je potrebné vyriešiť dopravný prístup k plánovanému areálu, 
až tak sa môže začať s realizáciou. 
 Ing. Štubňa ďalej informoval o plánovanej výstavbe cyklotrasy, ktorá povedie po 
pobreží Hornádu a napojí sa na už jestvujúci cyklochodník a povedie až k Madarazsparku. 
Požiadavka MV č. 4 je, aby i popri cestách viedli cyklochodníky, pre potrebu dopravy do 
zamestnania a pod. Cyklodráha by mohla byť vybudovaná i na protipovodňovom diele. 
 Prerokovala sa požiadavka obyvateľa z Tr. 1. mája 61 o oprave novovybudovaného 
chodníka v tejto časti sídliska. 
 Hovorilo sa o parkovaní nákladných áut a kamiónov na sídlisku i počas víkendov. 
 Na Sídlisku Mier budú umiestnené veľkoplošné kontajnery 20. -22. 4. 
2007. Informácia pre občanov je umiestnená v informačnej tabuli a bude uverejnené 
v Informátori. 
 

U z n e s e n i a : 
 
1. Na zasadnutie 16. 4. 2007 prizvať ved. odd. komunálneho servisu p. Ing. Mariána Kalafuta 
     a prerokovať s ním:  
     a/ potrebu pravidelného kosenia areálu pri bývalom prírodnom kúpalisku  
     b/ dopĺňanie zelene na sídlisku 
     c/ opravu pieskovísk a detských ihrísk, doplnenie lavičkami, najmä v priestore medzi Tr.                 

1. mája /juh/, Wolkerova ul. /sever/, Bezručova ul. /východ/, osobitne pri Tr. 1.mája 
19 /západ/, osadenie  tabúľ o zákaze vstupu psov na detské ihriská a ich okolie,  



 
 o osadení odpadkových košov ku detským ihriskám.      

     d/ výsadbu okrasných kríkov na Štúrovom nábr. 
     e/ komplexne riešenie výrubu stromov v blízkosti bytoviek 
     f/ zlikvidovanie čiernej skládky za záhradkami pri „fľudri“ 
     g/ zefektívnenie aktivačných prác 
     h/ vyčistenie obrubníkov od tráv na Štúrovom nábr. 
     ch/ udržiavanie starých chodníkov 
     g/ výmenu dosiek na pieskoviskách v materských školách 
2. Zariadiť posúdenie statiky oceľovej konštrukcie okolo nákupného strediska, pošty, lekárne. 
    Zariadiť jej spevnenie a rekonštrukciu. 
3. S mestskou políciou prerokovať možnosti zamedzenie vstupu tirákov a nákladných  
    áut na sídlisko, najmä do priestoru okolo zdravotného stredisko a kina, kde by sa mohlo 
    vybudovať oddychové centrum sídliska. Prerokovať tiež zákaz parkovania tirákov a      
    nákladných áut, s apelom na obytnú zónu. Prerokovať možnosť zákazu vstupu nákl. 
    Autám ku ZŠ Komenského ul. 
4. Prerokovať s predstaviteľmi SAD možnosť zmeniť autobusy mestskej hromadnej dopravy  
    Č.. 5 a 6 tak, aby sa ich trasy vymenili, aby 5-ťka chodila ako 6-tka a naopak. Ide hlavne o  
     Zohľadnenie potrieb obyvateľov na ul. Wolkerovej. 
5. Komplexne riešiť cyklistické chodníky, ako turistické i praktické, pre obyvateľov, ktorí 
    ako svoj dopravný prostriedok používajú bicykel. 
6. Opraviť cestu pri Štúrovom nábreží 17 pri kontajneroch, z hlavnej cesty na vedľajšiu  
    urobiť do spádu, aby tam nestála voda 
7. Opraviť poklop na Wolkerovej 39 – prepadáva sa. 
8. Opodstatnenosť písomnej požiadavky od občana z Tr. 1.mája 61 na opravu komunikácie  
    preverí predseda MV č. 3, posúdiť možnosť reklamácie u vykonávateľa. 
9. Realizáciu projektu „Areál zdravia a oddychu pri rieke Hornád“ presunúť z „Dlhodobých 
    úloh“ medzi „Hlavné úlohy“ ako priority. 
10. Úlohu č. 1 z „Hlavných úloh“ – chodník od Zd. Nejedlého k Wolkerovej 39 vynechať, 
      Úloha je splnená. 
11. Pre MV č. 3 sú prisunuté financie vo výške 100 000. Potrebné je premyslieť, ako ich čo 
      najefektívnejšie využijeme, nápady predkladať na najbližších zasadnutiach MV. 
12. Na zasadnutie priniesť na osobitnom papieriku osobné údaje: meno, rodné číslo, č.OP, 
      nar.: termín a miesto /pp. Mgr. Bartko, RNDr. Leskovjanská, Dirga, Ing. Hájek, 
      Melikant, Laurik, Eštoková/. 
13. Z Hlavných úloh z bodu 1: chodník od Zd. Nejedlého 3 k J. Wolkera 39 sa vynecháva,             
      úloha splnená. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Findurová 
 
 
 

 
Zápisnica č. 3 

Mestský výbor č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 



 
 
Termín: 16. 4. 2007 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr. Prochotská, Para, Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko,  
RNDr.Leskovjanská, Dirga, Melikant, Eštoková, Findurová, PaedDr. Kolarčík, Ing. Kalafut , 
+ občania zo sídliska 
 
 Skupina občanov, majiteľov garáží na Wolkerovej ul. /západná časť/ požiadala o 
pomoc pri oprave cesty medzi garážami. Žiadajú poskytnúť drť a sami si to upravia. 
 Skupina obyvateľov z Krčméryho ul. žiada o úpravu zelene, úpravu terénu, kríkovú 
výsadbu a odstránenie reťazí po zatepľovaní bytového domu, keď v okolí došlo k 
znehodnoteniu verejného priestranstva. Členovia MV č. 4 sa zhodli, že úpravu si musia 
urobiť sami, takisto i odstránenie reťazí. ktoré si tam dosadili sami obyvatelia. Mestský úrad 
poskytne sadenice kríkov. 
 Obyvatelia Krčméryho ul. upozornili ne problém parkovania na ulici a žiadali o jeho 
vyriešenie. Členovia MV upozornili na možnosť garážových boxov, ktoré sa budú na sídlisku 
realizovať. 
 Prerokovali sa požiadavky k odd. komunálneho servisu s vedúcim odd. p. Ing. 
Mariánom Kalafutom. Ten požiadal MV aby sa prehodnotilo, ktoré detské pieskoviská sú 
potrebné, lebo podľa neho na sídlisku ubudlo detí, starostlivosť o pieskoviská je náročná 
finančne. Po  diskusii MV č. 4  rozhodol, že táto úloha je v právomoci odd. komunálneho 
servisu. Členovia MV ak zistia nefunkčné pieskoviská, nahlásia ich komunálnemu servisu. 
MV ďalej požiadal o väčšiu kontrolu aktivačných pracovníkov tak, aby títo upratovali celé 
sídlisko, i západnú časť a bočné ulice.  
 Výrub stromov sa nedá riešiť komplexne, len individuálne, podľa jednotlivých 
požiadaviek. 
 
U z n e s e n i a: 
 
Úlohy pre odd. komunálneho servisu: 
 
1. Upraviť basketbalové ihrisko na Krčméryho ul. tak, aby bolo funkčné. 
2. Odstrániť čiernu skládku pri bývalom plážovom kúpalisku a plochu upraviť, pokosiť, aby         
sa tam mohli občania rekreovať. 
3. Pokračovať vo výsadbe okresných kríkov na Štúrovom nábr. 
4. Osadiť lavičky, „preliezky“ a pod. pri detských ihriskách, opraviť pieskoviská, zabezpečiť       
ich osadenie tabuľami "Zákaz vodenia psov" a odpadkovými košmi. 
     Začať s pieskoviskom medzi Tr. 1. mája, Bezručovou a Wolkerovou ul.a doplniť tu i 
zeleň. 
5. Pieskovisko v areáli bývalého obchodu "Vitko" zrušiť. 
6. Na Štúrovom nábr. 11-12-13 osadiť aspoň 4 nové lavičky a „preliezky“. 
 
Úlohy pre odd. výstavby: 
 
7. Pomôcť majiteľom garáži na Wolkerovej ul. - západná časť s úpravou cesty a to dodaním 
    drte a zabezpečením kovového žliabku, ktorý by odvádzal vodu. 
  
8. Poopravovať staré chodníky, zložené s betónových tvárnic, najmú chodník ku Kauflandu, 
    tvárnice chýbajú, takisto chodník, ktorý ide krížom od Tr. 1. mája ku Komenského ul. 



9. Na Wolkerovej ul. č. 24 pri kontajneroch zabetónovať cíp, na ktorom chýba betón. 
10. Na Komenského ul. pri garážach, dve tretiny priestoru sú osadené kanálovými spúšťami, 
      chýbajú na posledných dvoch sekciách, žiadame doplniť. 
11. Bod z Hlavných úloh: chodník od Zd. Nejedlého č. 3 k Wolkerovej ul. nie je splnený,         
žiadame o zrealizovanie tejto úlohy. 
12. Opraviť chodník od domu na Tr. 1. mája 2 k domu na Tr. 1. mája 4, počas dažďa nie je   
možné po chodníku prejsť, stojí voda. 
 
Ďalšie uznesenia: 
 
13. Predseda MV č. 4 vypracuje program a zásady činnosti MV č. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Findurová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápisnica č. 4 
Mestský výbor č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
Termín: 14. máj 2007 
Prítomní: pp. Mgr. Prochotská, Mgr. Bartko, Dirga, Melikant, Laurik, Eštoková, Findurová, 
PaedDr. Kolarčík a občania z Wolekrovej ul. 
Ospravedlnený: Mgr. Demečko 
 
 Na zasadnutí sa prejednávali požiadavky MV č. 4, ani na jednu MV od začiatku roka 
nedostal vyjadrenie Mestského úradu. 
 Prejednávala sa požiadavka občanov z ul. J. Wolkera na opravu chodníka ,o ktorú 
žiadajú už 3 roky a oprava jamy na parkovisku. Vzhľadom k tomu, že požiadaviek MV na 
odd. výstavby je veľa, najprv je potrebné plniť predchádzajúce úlohy, potom túto novú 
požiadavku. 
 Členovia MV č. vyjadrili uspokojenie s plnenia požiadaviek oddelením výstavby 
a s výsadbou zelene na Sídlisku Mier.  
 
 
U z n e s e n i a : 

 
1. Zistiť v Mestskom úrade, prečo MV č. doteraz nedostal odpovede na požiadavky. 

Z.: PaedDr. Kolarčík 
2. Spracovať požiadavky MV č. 4 pre jednotlivé odd. Mestského úradu podľa priority. 
            Z:: Findurová m. 
3. Po splnení doterajších požiadaviek MV č. 4 opraviť chodník na ul. J. Wolkera 25 – 31. 
4. Opraviť parkovisko oproti vchodu č. 26-27 na Wolkerovej ul., časť plochy sa prepadla, 
    v jame stojí vody a podmýva schodište, ktoré sa dvíha. 
5. MV žiadal vyčistiť čiernu skládku pri „fľúdri“ na bývalom plážovom kúpalisku, naďalej 
    sa tam vozia smeti. Skládka je problémom pri budovaní rekreačnej zóny. 
6. Pri jednaní so SAD preniesť požiadavku, aby príchody autobusov so Sídliska Mier           
     nadväzovali na odchody vlakov,  a odchody na príchod vlakov, najmä ráno a večer. 
7. Na ul. J. Wolkera, vedľa školy je vyrezaná ryha na odtok vody, oprava kanála sa neurobila 
    tak, aby vody z ryhy mohla odtekať. Je potrebné opravu ďalších dvoch kanálov urobiť 
    odborne, z možnosťou odtoku vody. 
8. Urgujeme odstránenie nefunkčných elektrických stĺpov verejného osvetlenia z chodníkov. 
9. Na ul. J. Wolkera od ul. Zd. Nejedlého do cesty zasahujú konáre stromov, žiadame 
    zrezať, môžu ublížiť účastníkom  cestnej dopravy. 
10. Na ul. J. Wolkera  pri Zd. Nejedlého z cesty trčí drôt, potrebné je odstrániť ho. 
11. Na Komenského ul, v prechode vo hviezdici chýba poklop, potrebné nahradiť. 
 
 
Zapísala: Findurová  

 
 
 



Z á p i s n i c a  č. 5 
zo zasadnutie Mestského výboru č. 5 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 
 
 

Termín: 11. 6. 2007 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr. Prochotská, Para,  Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko, 

RNDr. Leskovjanská, Dirga, Ing. Hájek, Laurik, Eštoková, Findurová, PaedDr.         
Kolarčík a Mekiňa a občania Sídliska Mier 
 

Na zasadnutí sa najprv prejednávali požiadavky občanov Sídliska Mier. 
 Obyvatelia bytovky zo Štúrového nábr. č. 11 žiadajú upraviť priestranstvo pred 
bytovkou, 3,5 m pred bytovkou, škvárou alebo drťou. 
 P. Čornaj, zo Štúrového nábr. 9 – žiada na lúke medzi bytovkou a parkoviskom /pred 
bývalým obchodom „Vitko“ – Štúrovému nábr. 9 osadiť bránky na malý futbal, opraviť 
pieskovisko, osadiť nové lavičky. Ďalej žiada vyriešiť osvetlenie pred parkoviskom tak, aby 
bolo funkčné, pretože okolo lámp verejného osvetlenia sú vysoké stromy a bránie preniku 
svetlá. 
Prejednávali sa doterajšie požiadavky a ich riešenie i plnenie Hlavných a Dlhodobých úloh. 
 

U z n e s e n i a 
 
1.  Doterajšie plnenie úloh je potrebné rozčleniť podľa stavu plnenia, vyčleniť nesplnené           
     úlohy. 
       Z.: pp. Findurová a Mgr. Demečko 
2. V prípade požiadaviek občanov, sa na zasadnutí tieto vypočujú a po odchode občanov  
     sa bude hlasovať o ich plnené, o postupnosti plnenia.  
3. Žiadame opraviť chodník v areáli ZŠ Zd. Nejedlého a MŠ Zd. Nejedlého 
4. Žiadame opraviť parkovisko pri Tr. 1. mája 49-51, pravidelne po daždi tam stojí voda. 
5. Žiadame opraviť priestranstvo pred bytovkou na Štúrovom nábr. 11. 
6. Pri opravách pieskovísk zahrnúť i pieskovisko za bytovkou č. 9, osadiť nové lavičky 
    a na lúke bránky pre malý futbal. 
7. Pripraviť nový plán Hlavných úloh a na najbližšom zasadnutí ho schváliť. Všetci                    
    členovia MV č. 4 predložia návrhy 
       Z.: p. Mgr. Demečko 
8. Celé Šafárikove námestie je potrebné zrekonštruovať, žiadame predložiť návrh na 
    riešenie. 
9. Žiadame opraviť priestranstvo pri telocvični ZŠ Komenského ul. 
10. Na najbližšom zasadnutí prerokovať, čo sa bude hradiť z financií určených pre MV č. 4 
      vo výške 100 000 Sk. Členovia MV predložia návrhy. 
11. Žiadame osadiť futbalové bránky na Bezručovej ul. /za MŠ/. 
12. Žiadame zabezpečiť pri areáli ZŠ ul. Zd. Nejedlého úpravu priestranstva, ktoré ostalo  
      zdevastované po kvetinárstve. 
13. Na Wolkerovej ul, okolo plota ZŠ Komenského ul. pravidelne parkuje nákladné auto tak, 
      že stojí časťou na chodníky, potrebné zamedziť mu v tom. 
 
 
Zapísala: Findurová  



Zápisnica č.  6 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 - Sídlisko mier Spišská Nová Ves 

Termín: 2. júl 2007 
 

Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr. Prochotská, Para, Ing. Kucharovičová, RNDr.  
       Leskovjanská,, Dirga, Ing. Hájek, Melikant, Laurik, Eštoková, Findurová 
Ospravedlnený: Mgr. Bartko 

 Na zasadnutí sa prerokovávalo využitie financií, určených pre MV č. 4, stanovil sa 
volebný program Sídliska mier. Členovia MV č. 4 konštatovali, že nie všetky požiadavky, 
najmä zo strany odd. komunálneho servisu sú plnené v termínoch, ktoré stanovilo 
samotné oddelenie. 

U z n e s e n i a : 
 

1. Spis "plnenie doterajších požiadaviek" zaslať odd. komunálneho servisu s vyznačením 
    nesplnených úloh. 
       Z.: Findurová m. 

2. Hlavné úlohy žiadame doplniť  
    a/ Dôkladná rekonštrukcia detských ihrísk, doplnenie o preliezky a lavičky. 

         b/ Osadenie tabúľ "Zákaz vodenia psov" k detským ihriskám. 
         c/ Oprava chodníkov vo vnútornom priestore Tr. 1. mája 21-35, Bezručova ul, 
Wolkerova ul. a Tr. 1. mája 15-19 /východ/, opraviť prechod medzi Tr. 1. mája 25 - 29.  
 
3. Na Štúrovom nábr. č. 11 žiadame urobiť chodník pred blokom. 
4. Na cyklodráhe na Jilemnického ul. žiadame terén vysypať drťou. 
5. Kontrole plnenia úloh na príprave Areálu zdravia pri Hornáde sú poverení: pp. RNDr.  
      Leskovjanská a Ing. Hájek. 
6. Úloha z Hlavných úloh č. 5 - oprava cesty na križovatke ulíc Tr. 1. mája a Wolkerova ul. 
     č. 24 stále nie je splnená. Žiadame opraviť, potrebné kvôli regulácii odtoku dažďovej          
      vody. 
7. Na Šafárikovom nám. žiadame odstrániť nefunkčné pulty a terén upraviť. 
8. Na Wolkerovej ul. pri škole Zd. Nejedlého stále nie je opravený odtok, ktorý bol zle  
      urobený. 
9. Opraviť chodník na Wolkerovej ul. 9-13 z vnútornej. severnej strany. 
10. Na Tr. 1. mája 4 je lampa umiestnená medzi stromami, je tým nefunkčná, žiadame  
       sfunkčniť. 
11. Smetné koše od Hornádu ku Kauflandu sú stále plné, žiadame vysypávať podľa potreby. 
Mv č. 4 rozhodol o využití 100 tis. Sk takto: 
 
a/ Na namaľovanie a označenie basketbalových a volejbalových ihrísk 
b/ Na osadenie futbalových bránok na Bezručovej ul. 
c/ Na osadenie pletiva okolo kontajneroch na frekventovaných miestach na sídlisku tak, aby  
    sa zabránilo roznášaniu smetí po okolí. 
d/ Na osadenie dosiek okolo pieskovísk v materských školách na Sídlisku Mier. 
e/ Na zabezpečenie železnej odtokovej ríny na cestu pri garážach na  Wolkerovej ul. 
 Kontrolovať čerpanie financií bude predseda MV č. 4, v prípade nevyčerpania 
 
 
 
 



V O L E B N Ý  P R O G R A M   Sídliska Mier 
 
1. Predpríprava výstavby premostenia Hornádu - Kaufland cez euro investície 
 
2. Začať s realizáciou štúdie výstavby rekreačno-oddychového Areálu zdravia na nábreží 
    Hornádu v priestoroch bývalého plážového kúpaliska. 
 
3. S využitím finančných prostriedkov z Európskych fondov zrealizovať projekty na  
    rekonštrukciu a modernizáciu objektov športových areálov škôl na Sídlisku Mier 
 
4. Modernizácia a rekonštrukcia ciest a chodníkov. 
 
5. Skvalitnie zimnej údržby ciest a chodníkov. 
 
6. Zlepšenie nočného osvetlenia pre väčšiu bezpečnosť obyvateľov sídliska. 
 
7. Bezbariérový život zdravotne postihnutých občanov. 
 
8. Vytvorenie podmienok na zlepšenie životného prostredia. 
 
9. Požadovanie vyššieho objemu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre sídlisko. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Findurová  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a č. 7 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 
 
 
Termín: 3. 9. 2007 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Mgr. Prochotská, Para, Ing. Kucharovičová, Mgr. Bartko, 
      Dirga, Melikant, Laurik, Eštoková, Findurová m., PaedDr. Kolarčík, Tornay /MP/ 
 
 Na zasadnutí sa prerokovávalo doterajšie plnenie úloh a požiadaviek MV, rozpočet na 
rok 2008, súhlas s výstavbou garážových boxov a rôzne.  
      
U z n e s e n i a : 
 
1. Vzhľadom k tomu, že členovia MV č. 4 nie sú spokojní s odpoveďami na požiadavky, 
    že niektoré úlohy, oznámené ako splnené, splnené nie sú /odstránenie pultov na    
Šafárikovom nám., rekonštrukcia detských ihrísk, tabule zákazu vodenia psov k detským 
ihriskám, vysypávanie smetných košov od Kauflandu, lavičky pri Štúrovom nábr. 11, 12, 
13, odstránenie konárov zasahujúcich do cesty na Wolkerovej ul. odstránenie drôtu  
 z cesty na Wolkerovej ul./ predseda MV č. 4 s členmi osobne prerokuje na odd. komunál- 
 neho servisu. 
       T.: do 15. 9. 2007 
       Z.: pp. Demečko, Prochotská, Melikant.  
 
2. Žiadame častejšie kontrolovať dodržiavanie záverečnej v reštaurácii pri potravinách CBA 
    na Tr. 1. mája 22-26 a pri charite na Wolkerovej ul. 
       Z.: Mestská polícia 
3. MV trvá na úprave chodníkov medzi Tr. 1. mája, Bezručovou a Wolkerovou ul. 
 
4. Potrebné je upraviť chodník medzi kotolňou a  Komenského ul č. 15. 
 
5. Na Wolkerovej ul. č. 28, pred vchodom, je potrebné vymeniť dosky na lavičke. 
 
6. Na Šafarikovom nám., v priestore parku, pred poštou, knihou a bývalým trhoviskom je 
     potrebné opraviť osvetlenie, prechod po chodníkoch potme je nebezpečný. 
 
7. Na Tr. 1. mája č. 4 žiadame odstrániť choré stromy a to dve hlohy a tuju. 
 
8. Na Wolkerovej ul. č.  16, naproti autobusovej zástavke je potrebné odstrániť búdku, slúži 
ako WC a odpadkový kontajner, je to preto veľmi špinavá a zapáchajúca. Neslúži ako       
čakáreň na autobus č. 6, pretože je umiestnená oproti smeru jazdy autobusu č. 6. 
 
9.  Vybetónovanie priestoru pri Wolkerovej 24 bolo prisľúbené Ing. Gondom i Ing. Susom, 

je to priestor, kde sa obracia smetiarske auto, tým sa roznáša blato po ceste. Presnú     
lokalitu pomôže určiť p. Dirga.  

 
10. Na Jilemnického č. 17, parkovisko pri činžiaku, je prepadnutý asfalt, potrebné je opraviť. 
 
11. MV č. 4 nesúhlasí s účinkovaním akéhokoľvek zoskupenia či združenia v obytnej zóne 
na Sídlisku Mier, tak ako to bolo 31. 8. od 17.00 hod. do 20.00 hod, na detskom ihrisku   



      
medzi Tr. 1. mája, Wolkerovou a Bezručovou ul. veľmi hlučne, s reproduktormi a 
mikrofónmi. Ak chce niekto verejne účinkovať, odporúčame, aby si prenajal priestory na to 
určené, na  Sídlisku Mier kino. 
 
12. MV č. 4 súhlasí s výstavbou garážových boxov na Wolkerovej ul. 
 
13. Žiadame, aby sa do zimnej údržby chodníkov zahrňoval i chodník okolo lávky na   
"Fľúdri", hlavne šikmý chodník. 
 
 
 
 
 
 
. MV č. 4 navrhuje do rozpočtu mesta  pre  r. 2008: 
 
a/ Oprava cesty na Tr. 1. mája 1 - 59 
b/ Oprava chodníka na Tr. 1. mája 21 - 61 
c/ Oprava parkoviska na Tr. 1. mája 2 
d/ Nový betónový povrch na ihrisku na Štúrovom nábr., za ul. Janka Matušku 
e/ Oprava chodníka od Štúrovho nábr. 11 na Krčméryho ul 
f/ Zabezpečenie osvetlenia chodníka okolo chodníka pri "Fľúdri". 
g/ Oprava chodníka na Wolkerovej ul č. 25 - 32 
h/ Príprava Areálu zdravia a oddychu pri rieke Hornád 
 
 
 
Zapísala: Findurová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a    č.  8 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 8 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
 
 
 
Termín: 19. septembra 2007 
 
 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko, Para, Ing. Kucharovičová, Bartko, RNDr. Leskovjanská, 
Ing.             Hájek, Melikant, Eštoková, Findurová 
 
 
 
Ospravedlnení: pp. Mgr. Prochotská, Dirga, Lavrik 
 
 
 Na zasadnutí sa prerokovala doterajšia činnosť celého Mestského výboru č. 8, aktivita 
jednotlivých členov a smerovanie práce MV do ďalšieho obdobia. Konštatovala sa, že 
dochádzka  i aktivita členov je dobrá a oproti predchádzajúcim obdobiam sa výrazne 
zlepšila. 
 MV č. 4 ďalej konštatoval, že sa mu podarilo dosiahnuť splnenie hlavných úloh za 
rok 2007 a i požiadavky na jednotlivé oddelenia sú plnené. Rýchlejšie a dôraznejšie plnenie 
budú presadzované osobných kontaktom s oddeleniami. 
 
 
U z n e s e n i a : 
 
 
1. Žiadame vybudovať parkovisko medzi ul Zd, Nejedlého a bývalým skladom CO a MŠ. 
    Presné miesto bude lokalizovať p. Para. 
 
2. Vzhľadom k tomu, že v ZŠ Zd. Nejedlého nastali problémy  s poskytovaním priestoru na 
zasadnutia MV / počas prázdnin a časovo limitované/ je potrebné jednať zo ZŠ Komenského 
o možnosti konať zasadnutia v tejto škole. 
        Z.: Findurová 
 
 
 
 
Za správnosť: Findurová 
 
 
 

 
 



Zápisnica č. 9 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 
 
 
Termín: 12. novembra 2007 
 
Prítomní: pp. Mgr. Prochotská, Ing. Kucharovičová, Para, Mgr. Bartko, Dirga, Ing. Hájek, 
 Melikant, Findurová, PaedDr. Kolarčík, Fiffik. 
Ospravedlnený: p.Mgr. Demečko 
 
 Na zasadnutí sa prerokovávala nespokojnosť členov MV č. 4 v úpravou ciest a 
chodníkov napadnutí snehu na Sídlisku Mier, najmä križovatka smerom  zo sídliska do 
mesta /Štúrovo nábr. - Letecká ul/ bola v pondelok ráno neposýpaná a nebezpečne klzká. 
Chodníky boli taktiež neposýpané. Takisto bolo neposypaná lávka ku Kaflandu. 
 Ďalej sa prerokoval problém parkovania kamiónu pred kinom Mier priamo pred 
núdzovým východom. Dohodlo sa, že v prípade takého opätovného parkovania sa bude 
volať Mestská polícia. 
 

U z n e s e n i a : 
 
1. Na požiadavku obyvateľov bytovky Laborec - Wolkerova 24 o urobenie trativodu na    
chodníku pred vchodom do domu, aby počas dažďov voda nestekala do vestibulu sa 
    MV rozhodol, že sa pôjde pozrieť priamo na miesto spolu s odd. výstavby a až potom sa  
    rozhodne, či sa úloha bude realizovať v roku 2008 a ako. 
       Z.: Mgr. Prochotská 
2. MV trvá na stretnutí s vedúcim oddelenia komunálneho servisu a prejednaním plnenia 
úloh a požiadaviek za rok 2007 a plnenia požiadaviek v roku 2008. Vedúceho odd. 
    pozvať na zasadnutie v decembri. 
       Z.: Findurová 3. MV č. 4 nesúhlasí s 
vybetónovaním chodníka pre chodcov cez cyklistický areál pre deti 
    na Jilemnického ul 
4. MV žiada o zrezanie briez pri vchode na Tr. 1. mája 29 z oboch strán /severnej i južnej/ ,  
ktoré sú blízko pri oknách, o zrezanie chorej borovice a o orezanie koruny topoľa Tr. 1.      
mája 29 a javora pri  vchode Tr. 1. mája 31. Prezenčne listiny s podpismi na zrezanie briez 
dodá    predseda spoločenstva Ing. Ondrečko.      
5. Členovia MV skontrolujú funkčnosť verejného osvetlenia na Sídlisku Mier a to takto: 
     Štúrovo nábr. a Jilemnického ul. - p. Melikant 
     Tr. 1. mája - p. Ing. Kucharovičová         Wolkerova ul - p. Dirga 
     J. Matušku, Bezručova ul - p. Mgr. Prochotská,  Komenského ul - Ing. Háje          
Krčméryho - p. Mgr. Bartko    Zd. Nejedléh - P. Para   
 
 
Za správnosť: Findurová  

 
 
 



Zápisnica č. 10 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 4 - Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 
Termín: 10. 12. 2007 
 
Prítomní: pp. Mgr. Demečko,, Mgr. Prochotská, Mgr. Bartko, RNDr, Leskovjanská,  
  Dirga, Ing. Hájek, Melikant, Eštoková, PaedDr, Kolarčík, Kekiňa, Ing.   

Kalafut, Pačnár. 
 
Ospravedlnení: pp. Findurová, Para, Ing. Kucharovičová, Laurik 
 
 Na zasadnutí sa prerokovávali požiadavky a ich plnenie z oddelenia komunálneho 
servisu. Požiadavky MV č. 4 boli vypísané a doručené odd. v samostatnom spise. 
Požiadavky na lavičky pre Sídlisko Mier neboli plnené, pretože sa robili lavičky v Madaras 
parku.  
 Prerokovávali sa ďalej sťažnosti občanov na majiteľov psov, na zanechávanie 
exkrementov po sídlisku, po chodníkoch, sťažnosť v Spišských Hlasoch i v Informátore. 
 Ďalej sa prerokovával návrh na dve kruhové križovatky na sídlisku. Členovia MV č. 4 
sa obávajú, že sa naruší areál oddychu, pochybujú o efektívnosti, je potrebné zvažovať a 
hájiť všetky záujmy občanov,   a preto je potrebné o návrhu diskutovať. 
 

 
U z n e s e n i a : 
 
 
1. Na zasadnutie 14. januára 2008 pozvať p. Ing. Krajňákovú a dohodnúť stretnutie v kine 
    Mier s majiteľmi psov, na ktorom hľadať kompromisné riešenie. 
 
2. Na zasadnutie 14. januára 2008 pozvať p. Ing. Arch. Teodora Štubňu. 
 
3. Vypracovať plán práce na rok 2OO8. 
 
4. Zapracovať Hlavné úlohy na rok 2008. 
 
5. Zabezpečiť opravu múrika do areálu Vitex, je životu nebezpečný. 
 
6. Plnenie požiadaviek MV č. 4 žiadame doručovať odd. odelení na zasadnutia. 
 
7. Členovia MV skontrolovali nefungujúce lampy verejného osvetlenia, chýbajú z 
     Tr. 1.   mája /Ing. Kucharovičová/ 
 
    Komenského ul: č. 1 a  

 
    Pri "Vitkovi": 5/8, 29, 30 
    Štúrovo nábr.: 27 
    Wolkerova ul: 4, 14 
     J. Matušku: 14, 15, 5 - zozadu 



    Bezručova: 2 
     Šafarikovo nám. 9, 15, 16 /chýba kryt/, 13 /vymeniť tienidlo/, 19 /vymeniť dierka/ 
     Smerom ku Kaflandu - lávka cez Hornád: silnejšie osvetlenie 
     Tr. 1. mája /južná strana/ -  12, 13, 14, 15, 15, 17, 20, 22 
     Wolkerova- Bezručova: - 6, 7           
     Na Tr. 1. mája 31 - lampa striedavo svieti a nesvieti  
 
8. Riešenie odtoku vody z chodníka pri bytovke Laborec, Wolkerova 24 - odd. výstavby. 
     
 
9. Žiadame zrezať suchý smrekovec na Tr. 1. mája 27  pri poštovej schránke. 
 
 
 
Zapísala: Findurová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


