
                                                        Z á p i s n i c a 

 

                zo zasadnutia MsV, konaného dňa  7. 10. 2013 v Spišskej Novej Vsi 

 

  

 

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Predseda MsV MUDr.Mokriš privítal všetkých prítomných členov na obhliadke sídliska . 

Obhliadku sídliska prevádza MsV v jarnom a jesennom období každý rok. Na tejto obhliadke 

sú vyhodnotené úlohy, ktoré si MsV vytýči na príslušný  rok ako aj plnenie úloh 

z jednotlivých zasadnutí. 

 

Členovia MsV konštatovali, že je urobené parkovisko na Javorovej ul., detské ihrisko na 

Agátovej ul., čo kladne hodnotili aj rodičia detí bývajúcich v tejto lokalite. 

 

Taktiež bolo doplnené detské ihrisko na Lipovej ul./14-19/. 

 

MsV  na zasadnutí v mesiaci máj 2013 za prítomnosti Ing.Susu sa zaoberal výstavbou 

chodníka ku ZŠ Lipová ul. po pravej strane pre žiakov prechádzajúcich ku tejto škole. 

 

Pri obhliadke sídliska bolo konštatované, že je potrebné urobiť parkovisko na Topoľovej ul., 

čo bolo predmetom jednania už na predošlých zasadnutiach za prítomnosti občanov 

z Topoľovej ul. 

 

 

MsV konštatoval, že je potrebné  v rámci možností zaoberať sa týmito úlohami :  

 

       -   oprava schodov ku športovej hale/ tieto sú v dezolátnom stave/ 

- retardér pri ZŠ Lipová ul. /nespĺňa svoj účel/ 

- čistenie kanalizačných vpústí na sídlisku, najmä pri bývalých zber.surovinách na 

Brezovej ul., ako aj pri obchodnom centre na Lipovej ul., pred predajňou kvetín 

- previesť revíziu svetiel na sídlisku 

- vybudovanie nenáročného parkoviska na Topoľovej ul. 

- zaoberať sa cestou na Kamennom obrázku/zosúvanie svahu/ 

členovia MsV sa dohodli, že v mesiaci november po zasadnutí sa stretnú na 

Kamennom obrázoku, aby sa táto úloha posúdila na mieste 

      -    priebežne orezávať konáre stromov , ktoré prečnievajú na cestu a pri     kontajneroch 

            na Gaštanovej ul 

 

Predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a dohodol nasledujúce zasadnutie na  

11.11.2013. 

 

 

                                                                                     MUDr.Ján  M o k r i š, v.r. 

                                                                                         predseda MsV č.2 

 


