
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 2 – sídlisko gen. Svobodu 

 
1. riadne zasadnutie zo dňa 19. januára 2015 
 
Prítomní :  
Ing. Vladimír Jančík, Mgr. Mária Kaľavská, Mgr. Daniela Antalová, Mgr. Rastislav Javorský, 
Valter Retter, Ing. Mgr. Peter Petko, Miloslav Čupák, Ing. Peter Filip, PaedDr. Julián Sopko, 
Ing. Juraj Sad, PhD., Juraj Perovský, Tomáš Hamráček 
Neprítomní : - 
 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda MsV Ing. Vladimír Jančík. Navrhol 
pravidelný termín pre budúce zasadnutia MsV a to spravidla prvý pondelok v mesiaci o 16:00 
hod. v zborovni ZŠ Lipovej. Táto informácia bude zverejnená na stránke mesta a v Ičku. 
 
Následne pán predseda prečítal požiadavky z posledného zasadnutia MsV: 
1. Zosuv pôdy na Kamennom obrázku 
2. Žiadosť p. Hricovej o vyrezanie stromov na Lipovej ulici 
V jarných mesiacoch bude realizovaný orez, nie výrub. 
3. Zničená zeleň na Topoľovej ulici 
4. Znečistený priestor pred školou. Nefunkčná lampa. Potrebný orez stromov 
Priestor je vyčistený, lampa opravená.  
 
Mgr. Javorský navrhol, aby sa 2 x do roka konala obhliadka sídliska a to v jarnom a jesennom 
období. Po diskusii bol Ing. Jančíkom schválený termín stretnutia 5. februára 2015 /štvrtok/ 
o 15:00 hod. na Agátovej ulici č.1. 
 
PaedDr. Sopko navrhol orez stromov pri lampách na Javorovej ulici. Mgr. Javorský doplnil 
požiadavku o chodník medzi Javorovou a Lipovou a zároveň dal požiadavku na opravu 
prístupovej cesty na Gymnázium Javorová. Mgr. Kaľavská už požiadavku na opravu cesty 
podala na odd. výstavby a dopravy (OVaD potvrdilo rekonštrukciu prístupovej cesty - bude 
realizovaná v jarných mesiacoch). 
PaedDr. Sopko navrhol doplniť lampy verejného osvetlenia na chodník k športovej hale. 
Mgr. Javorský navrhuje osvetliť prechody pre chodcov pri ZŠ Lipovej a pri Domove 
dôchodcov.  
Ing. Jančík požiadal o informáciu ohľadom kamerového systému, nakoľko je nepostačujúci. 
Pracovník MsP p. Perovský informoval, že sa chystá oprava celého systému a nákup nových 
kamier. 
Ing. Jančík sa informoval ohľadom retardéru, ktorý nebol obnovený po rekonštrukcii ulice 
Lipová. OVaD plánuje retardér obnoviť. Mesto neobdržalo požiadavku na jeho zrušenie. 
Ing. Javorský sa opýtal na možnosť použitia inej farby používanej na priechody pre chodcov, 
nakoľko je povrch šmykľavý. Striekanie prechodov realizuje spoločnosť Brantner na základe 
rámcovej zmluvy a dohodnutých cien. OVaD preverí u dodávateľa možnosť použitia iných 
materiálov.  
Pán Retter sa opýtal na možnosť zvýraznenia prechodov LED gombíkmi vo vozovke. Mesto 
dalo vypracovať projekt a plánuje zrealizovať takýto spôsob zvýraznenia vzorového prechodu 
pre chodcov na sídlisku Západ.  



Ing. Sad, PhD. informoval členov výboru o chystanej koncepcii detských ihrísk. Mesto plánuje 
zrekonštruovať, prípadne vybudovať nové detské ihriská. Z tohto dôvodu by bolo potrebné 
vytipovať lokality. 
Pán Retter navrhol použiť dáta z evidencie obyvateľstva. Nové ihrisko navrhuje umiestniť 
v blízkosti Javorovej ulice. Taktiež požiadal aj o údržbu bežných trávnatých ihrísk, nie len 
multifunkčných.  
 
Požiadavky mestského výboru budú spísané a predložené po obhliadke sídliska. 
Prizvaní na obhliadku: 
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia Výstavby a dopravy 
Pavol Neuvirth, referát verejnoprospešných prác (mestská zeleň) 
 
Najbližšie zasadnutie: 
5. februára 2015 o 15:00 hod. na Agátovej ulici č.1. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.01.2015 
Zapísal : Tomáš Hamráček 
 
 
 
 


