
 

Zápis č. 34/2018 
 

zo zasadnutia MsV č. 2, 

konaného dňa 15.05.2018 od 16:00 hod. do 17:00 hod., v priestoroch ZŠ, Lipová 13  

v Spišskej Novej Vsi 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: Ing. Jana Líšková, p. Kordovanik 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Predseda MsV informoval členov o plnení úloh. 

3. Predseda MsV privítal hostí a prenechal priestor na prednesenie požiadaviek. 

4. MsV opätovne požiadal o opravu výtlkov miestnej komunikácie v lokalite Kamenný obrázok. 

(OVaD) 
5. Predseda MsV predniesol požiadavku Ing. da Cruz, ktorá žiada o zabezpečenie opravy 

basketbalových košov na basketbalovom ihrisku medzi ulicami Javorová a Dubová. Zároveň 

navrhuje umiestnenie kamery, ktorá by monitorovala okrem spomínaného ihriska aj 

novozriadené detské ihrisko. MsV opätovne pripomína požiadavku obyvateľov o osvetlenie 

v predmetnej lokalite. (OKS, OVS) 

6. Predseda MsV predniesol požiadavku Mgr. Cpina ohľadom opravy výtlkov na miestnej 

komunikácii na uliciach Dubová a Javorová. – splnené 

7. P. Čupák predniesol požiadavku o opravu výtlkov na Dubovej ulici. – splnené 

8. MsV opätovne pripomína požiadavku obyvateľov o opravu chodníka po oboch stranách mosta 

na Gorkého ulici. (OVaD) 

9. P. Kordovanik sa prišiel informovať na plnenie požiadavky o výrez stromov na Topoľovej ulici. 

Predseda MsV informoval o realizovanom výreze a odkázal p. Kordovanika na zamestnanca 

MsÚ p. Neuvirtha pre upresnenie ďalších stromov, ktorých sa má výrez týkať. (OKS) 

10. Ing. Líšková predniesla nasledovné požiadavky týkajúce sa lokality OD Družba: 

- požiadavku o výstavbu oddychovej zóny v parku pri OD Družba, (OKS) 

- požiadavku o častejšie monitorovanie lokality Mestskou políciou z dôvodu požívania 

alkoholických nápojov neplnoletými osobami a zanechávaní odpadu v predmetnej lokalite, 

(MsP) 
- požiadavka o rozšírenie kamerového systému v predmetnej lokalite a kontrolu funkčnosti už 

umiestnených kamier, (OVS) 

- požiadavka o umiestnenie vyššieho počtu odpadkových košov do parku pri OD Družba, 

(OKS) 
- požiadavka o dôslednejší zber komunálneho odpadu, pri vysypávaní smetných nádob 

nechávajú zamestnanci spoločnosti Brantner Nova časť obsahu vysypaný na zemi. (OKS) 

11. MsV predniesol požiadavku o realizáciu vodorovného dopravného značenia - priechodov pre 

chodcov na rekonštruované miestne komunikácie a taktiež v lokalite OC Madaras – ZOO 

a Hornád – Monkeyland. (OVaD) 

12. Ing. Geletka predniesol požiadavku o umiestnenie prenosných ochranných prostriedkov, ktoré 

zabránia poškodzovaniu parkujúcich motorových vozidiel počas kosby. Upozornil na potrebu 

dôslednejšieho pratania po kosbách a nevhodnosť používaných nástrojov na kosenie. (OKS) 

13. Najbližšie stretnutie je naplánované na 12.6.2018 o 16:00 hod.. 

                                                                              

                                                                                                                                                                                   

       Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 

 

 

 

                  Ing. Vladimír Jančík 

                 Predseda MsV č.2 

 


