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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 3 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 16.04.2019 od 15:30 – 17:30 v teréne – obhliadka požiadaviek,  

sídlisko Tarča, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Milan Mucha 

Anna Havašová 
Ing. Peter Hamrák 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

 

Neprítomní:   
Ing. Vladimír Jančík 
Valter Retter 
DiS. art. Eva Kopperová 

Mgr. Miroslav Majerčák 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Ladislav Herich 

 

Prítomní občania: 

p. Roták, p. Kordovaník, p. Franková 

Priebeh stretnutia:  

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

 p. Roták upozornil na rozbitý chodník z betónových dlaždíc na Topoľovej ulici, 

 predseda reagoval, že sa nejedná o oficiálny chodník, vzhľadom na finančné možnosti budú prioritne 
realizované rekonštrukcie oficiálnych chodníkov; 

 MsV požaduje obnoviť žlté čiary na cestnej komunikácii vo vnútrobloku na Topoľovej ulici; 

 MsV navrhuje prejsť s OVaD ulicu Topoľovú 1 – 5 pre zváženie možnosti rozšírenia cestnej komunikácie 
a umiestnenie pozdĺžnych parkovacích miest bližšie k bytovým domom – potreba výrubu stromov, 
premiestnenia bodu verejného osvetlenia, následného umiestnenia zatrávňovacích dielcov; 

 MsV navrhuje rozšírenie cesty na ulici Topoľová 2 na úroveň kmeňov tuje; 

 MsV požaduje odpoveď na otázku občanov týkajúcu sa výrubu stromu na ulici Topoľová 8 (za rohom 
bytového domu); 

 MsV navrhuje prehodnotiť potrebu 3 kontajnerových hniezd a následne znížiť počet na ulici  
Topoľová 1 – 5; 

 MsV požaduje vysypať zeminu pre zarovnanie povrchu popri rekonštruovaných chodníkov na celej 
Brezovej ulici; 

 MsV upresnil lokality pre nanosenie štrku pre potreby občanov sídliska na zarovnanie povrchu 
v garážových častiach,  

 na parkovacej ploche medzi garážami pri Požiarnej zbrojnici a budovou OVERALL, s.r.o., 

 na trávnatú plochu pri garážach vedľa Domova dôchodcov; 

 MsV navrhuje opravu časti cestnej komunikácie na ulici Vyšný Hámor okolo Domu dôchodcov, zároveň 
prehodnotenie dopravnej situácie s ODI SNV (doplnenie žltej čiary od vjazdu z Brezovej ulice po zákrutu); 

 MsV požaduje opravu lavičiek pred vchodmi do bytového domu na ulici Gaštanová 3 a 5; 

 MsV navrhuje  doplnenie žltej čiary na zákrute na ulici Gaštanová 3 – 5 (slimák)  

 p. Franková navrhuje realizáciu šikmého parkovania namiesto pozdĺžneho na ulici Gaštanová 2 – 8; 

 MsV navrhuje zvážiť možnosť rozšírenia cestnej komunikácie medzi Gaštanová 8 a Gaštanová 7, 
vytvorenie šikmých parkovacích miest umiestnením zatrávňovacích dielcov v tejto lokalite; 

 MsV navrhuje prípravu projektovej dokumentácie pre realizáciu revitalizácie parku v budúcom roku 
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva, ako možnosť štúdie/diplomovej práce študentov (predseda MsV ponúkol pomoc  
pri kontaktovaní SPU); 

 MsV požaduje vyzvať majiteľa bývalého PNS na jeho odstránenie; 

 MsV požaduje premiestnenie odpadkového koša z lokality pri parkovisku OD Družba na Gaštanovú ulicu 
medzi budovu MŠ a park; 

 MsV navrhuje zfunkčnenie betónového stĺpu na výlep reklamných letákov v súčasnosti ležiaceho  
na chodníku pri hlavnej ceste na Lipovej ulici pri parkovisku OD Družba, jeho umiestnenie na viditeľné 
miesto napr. na miesto stojaceho PNS; 

 MsV navrhuje pri realizácii verejného osvetlenia pri detských ihriskách umiestňovať osvetlenie  
s pohybovým senzorom. 
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Požiadavky do úloh: 

 pozrieť sa na rozbitý chodník z betónových dlaždíc za bytovým domom na ulici Topoľová 2 – 8, zistiť, aké sú 
možnosti prípadnej opravy; (OVaD) 

 obnoviť žlté čiary na cestnej komunikácii vo vnútrobloku na Topoľovej ulici; (OVaD) 
 prejsť s OVaD ulicu Topoľovú 1 – 5 pre zváženie možnosti rozšírenia cestnej komunikácie a umiestnenie 

pozdĺžnych parkovacích miest bližšie k bytovým domom – potreba výrubu stromov, premiestnenia bodu 
verejného osvetlenia, následného umiestnenia zatrávňovacích dielcov; (OVaD) 

 rozšírenie cestnej komunikácie na ulici Topoľová 2 na úroveň kmeňov tuje; (OVaD) 
 odpovedať na otázku občanov týkajúcu sa výrubu stromu na ulici Topoľová 8 (za rohom bytového domu); 

(OKS) 
 prehodnotiť potrebu 3 kontajnerových hniezd a následne znížiť počet na ulici Topoľová 1 – 5; (OKS) 
 vysypať zeminu pre zarovnanie povrchu popri rekonštruovaných chodníkov na celej Brezovej ulici; (OVaD) 
 zabezpečiť nanosenie štrku pre potreby občanov sídliska na zarovnanie povrchu v garážových častiach 

na nasledovných miestach, (OVaD) 
o parkovacia plocha medzi garážami pri Požiarnej zbrojnici a budovou OVERALL, s.r.o., 
o trávnatá plocha pri garážach vedľa Domova dôchodcov; 

 oprava úseku cestnej komunikácie na ulici Vyšný Hámor okolo Domu dôchodcov, zároveň prehodnotenie 
dopravnej situácie s ODI SNV (doplnenie žltej čiary od vjazdu z Brezovej ulice po zákrutu); (OVaD) 

 oprava lavičiek pred vchodmi do bytového domu na ulici Gaštanová 3 a 5; (OKS) 
 možnosť doplnenia žltej čiary na zákrute na ulici Gaštanová 3 – 5 (slimák) (OVaD) 
 možnosť realizácie šikmého parkovania namiesto pozdĺžneho na ulici Gaštanová 2 – 8; (OVaD) 
 zvážiť možnosť rozšírenia cestnej komunikácie medzi Gaštanová 8 a Gaštanová 7, vytvorenie šikmých 

parkovacích miest umiestnením zatrávňovacích dielcov v tejto lokalite; (OVaD) 
 zvážiť možnosť prípravy projektovej dokumentácie pre realizáciu revitalizácie parku v budúcom roku  

v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva, ako možnosť štúdie/diplomovej práce študentov (predseda MsV ponúkol pomoc  
pri kontaktovaní SPU); (OÚPaSP a OVaD) 

 vyzvať majiteľa bývalého PNS na jeho odstránenie; (OVS) 
 premiestnenie odpadkového koša z lokality pri parkovisku OD Družba na Gaštanovú ulicu medzi budovu MŠ 

a park; (OKS) 
 zfunkčnenie betónového stĺpu pre výlep reklamných letákov v súčasnosti ležiaceho na chodníku pri hlavnej 

ceste na Lipovej ulici pri parkovisku OD Družba, jeho umiestnenie na viditeľné miesto napr. na miesto 
stojaceho PNS; (OKS) 

 zvážiť možnosť pri realizácii verejného osvetlenia pri detských ihriskách umiestňovať osvetlenie  
s pohybovým senzorom. 

 
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


