
                                                        Z á p i s n i c a 
 
                zo zasadnutia MsV, konaného dňa  2. apríla 2012  v Spišskej Novej Vsi 
 
  
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Predseda MsV  MUDr.Mokriš privítal všetkých prítomných  členov ako aj občanov 
z Agátovej ul., Gaštanovej a Topoľovej ul. 
 
P. Klinga  predložil „Výzvu na spoluprácu“ pri odstránení nežiadúcej parcely oproti ZO SPIŠ, 
ktorá je neudržiavaná a zaburinená /viď prípis/. 
 
P. Dulaj pripomienkoval zrušenie predajne mäsa, obchodné centrum v dezolátnom stave. 
Informoval o predložení žiadosti na odd. KS MsÚo úpravu priestranstva  na Gaštanovej ul. 2,  
4, 6 a 8. 
Taktiež pripomienkoval cestovný poriadok  MHD na sídlisko Tarča , ktorý nie je zosúladený 
s príchodom a odchodom vlakov /niekedy na aj 2-hodinová pauza/. 
 
MUDr. Karniš: 
Je potrebné sa zaoberať jednotlivými lokalitami na sídlisku tak, ako boli rozdelené členom 
MsV. 
Na sídlisku je devastácia trávnatých plôch nakoľko tam parkujú autá . 
Taktiež pripomenul stretnutia funkcionárov mesta s občanmi na zhromaždeniach tak, ako to 
bolo prisľúbené pred voľbami. 
Dotazoval sa na Plán HÚ, kedže bol predložený iba návrh Plánu HÚ. 
 
Občania z Topoľovej ul. - p. Kordovanik a p. Frančák - hovorili o parkovaní áut na Topoľovej 
ul., kde je to najkritickejšie. Je potrebné parkovanie na tejto ul. prednostne riešiť. 
Taktiež je potrebné urobiť žlté značenie  na tejto ul., ale aj obnovu tohto značenia na celej 
Tarči. 
Od Topoľovej 8 je potrebné urobiť súbežný chodník ku kontajnerom a žlté značenie pred 
Topoľovou 8 je neukončené. 
 
MUDr. Mokriš, predseda MsV: 
Ohľadom budovy obchodného centra na sídlisku – nevyhovuje prevádzke, avšak  nie je 
majetkom mesta. MsV nemá pridelené finančné prostriedky na nenáročné parkovacie miesta, 
na Topoľovej ul. je potrebná iba malá investícia na úpravu priestranstva pri obchode, kde 
môže sa získať aspoň 10 parkovacích miest. Tieto by bolo možné previesť aj svojpomocne - 
iniciatívou výjsť na MsÚ. 
Na Brezovej ul. bude 15 parkovacích miest – je to prísľub od Ing. Gondu po obhliadke 
sídliska. 
Taktiež pri obhliadke sídliska  v marci 2012 Ing. Gonda konštatoval, že na Gaštanovej ul. 
bolo potrebné urobiť šikmé parkovanie áut, kde by sa bolo získalo aspoň 10 parkovacích 
miest.  
Taktiež je potrebné využiť miesto pred Gaštanovou 9 a na Lipovej ul. pred parkoviskom pri 
obchodnom centre po odstránení stánku ovocia a zeleniny tento priestor má aj betónovú 
dlažbu, je potrebné osadiť šikmé nájazdové obrubníky. 



Obhliadkou  na Gaštanovej ul. bolo zistené, že na parkovanie sa dá využiť aj priestor 
v zátačke ku novinovému stánku od Gaštanovej 1 a na opačnej strane nerobiť výsadbu ku 
Gaštanovej 2, kde môžu byť taktiež 4 parkovacie miesta. 
Parkovacie miesta na Lipovej  ul. č. 8 a 9 – touto problematikou sa zaoberal MsV už 
v minulosti - /nenáročné parkovacie miesta/. 
 
MsV sa zaoberal v minulosti ohradzovaním detských ihrísk a takéto ohradené bude na 
Agátovej ul. spolu s preliezkami a lavičkami. 
Cestou odd. ŽP zaoberať sa budovou obchodného centra. 
Pri obhliadke Gaštanovej a Topoľovej ul. v mesiaci marec, bolo zistené, že je potrebné urobiť 
orez stromov v parčíku na Gaštanovej ul. - suché konáre, taktiež urobiť orez stromov v býv. 
MŠ Gaštanová ul. smerom ku 700 roč., orez konárov za Gaštanovou 8 – ihličnaté stromy. 
  
Dr. Beňa 
Hovoril o zhromaždeniach v iných častiach mesta - je potrebné odhlasovať v MsZ. 
Čo sa týka parkovania áut na Brezovej ul. Táto problematika bola riešená už v minulosti, 
nakoľko je málo parkovacích miest a majitelia garáží si sťažujú na znečisťovanie striech 
a odkvapových rúr , ktoré sú zanesené lístím z briez v tento časti.  
Je potrebné zvolať predsedov MsV za účasti ved. oddelení a niektoré problémy v mestských 
výboroch  by sa dali  skôr vyriešiť.    
 
Dr.Olejník 
Informoval o ozelenení na Gaštanovej  ul.7 a 9, ktoré sa postupne vykonáva. Taktiež sa 
mapuje parkovanie áut v celom meste. 
 
Ú l o h a 
Previesť žlté značenie na celom sídlisku. 
 
Ú l o h a 
MsV opätovne sa obracia so žiadosťou ohľadom osvetlenia spojovacieho chodníka od 
Topoľovej po Gaštanovú ul. 
 
Ú l o h a 
MsV  žiada opravu schodišťa  od 700 roč. v spodnej časti.  
 
Ú l o h a 
Osadenie tabúľ „Zákaz venčenia psov“ pri detských ihriskách. 
 
Po vyčerpaní programu a prijatých úlohách predseda MsV poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
Nasledujúce zasadnutie MsV sa uskutoční 7. mája 2012 o 16.00 hod v ZŠ Lipová ul. 
 
 
                                                                                       MUD. Ján  M o k r i š, v. r. 
                                                                                             predseda MsV č. 2  


