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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 2 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa  02.04.2019 od 16:00 – 17:30 v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Ing. Vladimír Jančík 
Valter Retter 
DiS. art. Eva Kopperová 

Anna Havašová 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Ing. Peter Hamrák 
Ing. Milan Mucha 

Mgr. Miroslav Majerčák 
Mgr. Andrea Gromovská 

Ladislav Herich 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

 

Neprítomní:   
  
  

 

Prítomní občania: 

p. Franková, p. Smižanský, Ing. Jana Líšková OD Družba  

Priebeh stretnutia:  

 zasadnutie otvoril a viedol predseda MsV č. 2 Mgr. Rastislav Javorský;  

 predseda MsV privítal hostí a prenechal priestor na prednesenie požiadaviek; 

 p. Franková predniesla nasledovné požiadavky: 

 vymeniť dosky na lavičke na ulici Topoľová 2; 

 opravu, zarovnanie zničeného trávnatého povrchu pred vchodom na ulici Topoľová 2, odstránenie 
stromov v tejto časti – 3 tuje, 

 opravu prepadnutého asfaltu pred posledným 4. schodiskom/vchodom, stojí tam voda, v zime zamŕza, 

 predseda uviedol, že lokalita bude predmetom obhliadky na najbližšom zasadnutí MsV; 

 p. Smižanský upozornil na problém z kanálom na Dubovej ulici, pravdepodobné zalomený, 

 p. Smižanský požaduje informáciu ohľadom možnosti rekonštrukcie štrkového chodníka medzi ulicami 
Javorová a Dubová,  

 predseda uviedol, že lokalita bude predmetom obhliadky na najbližšom zasadnutí MsV; 

 p. Líšková požaduje orez suchých kríkov pri PNS v smere od MŠ ku OD Družba; 

 p. Líšková požaduje orez nízkeho kríku pri potravinách v objekte OD Družba z dôvodu plánovanej 
rekonštrukcie chodníka pred OD Družba; 

 predseda informoval členov MsV o plnení úloh; 

 členovia MsV sa dohodli na doplnení verejného osvetlenia v dohodnutých lokalitách – Hlavná úloha na rok 
2019, nasledovne (v zmysle priloženého nákresu): 

 športové ihrisko a detské ihrisko medzi ulicami Javorová a Dubová, 

 chodník na Javorovej ulici za bytovým domom Javorová 12 v smere ku bežeckej dráhe v areáli  
ZŠ Lipová, 

 chodník na ulici Lipová 5 – 9, 

 chodník pri OD Družba na ulici Lipová v smere od hlavnej cesty k bytovému domu Lipová 19, 

 chodník na ulici Gaštanová v smere od bytového domu Brezová 18 ku Gaštanová 3; 

 MsV požaduje realizáciu chodníka v smere od chodníka pri hlavnej ceste na Lipovej ulici ku MŠ Lipová – 
momentálne vychodený trávnik; 

 členovia MsV sa dohodli na obhliadke padnutej cesty na ulici Vyšný Hámor; 

 predseda MsV sa poďakoval prítomným za účasť, najbližšie zasadnutie je plánované ako obhliadka 
požiadaviek na 16.04.2019 o 15:30, stretnutie pred budovou Hasičskej zbrojnice, Brezová 30, Spišská 
Nová Ves. V prípade nepriaznivého počasia sa zasadnutie MsV presúva na vopred oznámený termín. 
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Požiadavky do úloh: 

 výmena dosiek na lavičke na ulici Topoľová 2; (OKS) 
 orez suchých kríkov pri PNS v smere od MŠ Lipová ku OD Družba; (OKS) 
 orez kríkov pri potravinách v OD Družba (v zmysle priloženej dokumentácie); (OKS) 
 realizáciu chodníka v smere od chodníka pri hlavnej ceste ku MŠ Lipová – momentálne vychodený trávnik; 

(OVaD) 
 Hlavná úloha na rok 2019 – Doplnenie verejného osvetlenia v lokalitách (v zmysle priloženého nákresu): 

(OKS) 

 športové ihrisko a detské ihrisko medzi ulicami Javorová a Dubová, 

 chodník na Javorovej ulici za bytovým domom Javorová 12 v smere ku bežeckej dráhe v areáli ZŠ 
Lipová, 

 chodník na ulici Lipová 5 – 9, 

 chodník pri OD Družba na ulici Lipová v smere od hlavnej cesty k bytovému domu Lipová 19, 

 chodník na ulici Gaštanová v smere od bytového domu Brezová 18 ku Gaštanová 3. 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


