
                                                        Z á p i s n i c a 
 
      zo zasadnutia MsV č. 2, konaného dňa  3. októbra 2011 v Spišskej Novej Vsi 
 
  
 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Predseda MsV privítal prítomných členov  a dvoch občanov sídliska z Lipovej 
a Dubovej ul. 
 
p. Horváthová , občianka z Lipovej ul. mala dotaz ohľadom obchodného centra, ktoré 
je v dezolátnom stave, budova sa rozpadáva  schodíky sú neupratované a taktiež 
rozpadnutý betón. Schodíky nie sú prispôsobené pre starších občanov. Potraviny 
v predajni sú najdrahšie v meste. 
Taktiež upozornila na dezolátny stav chodníka na Lipovej 5,6 a mala dotaz ohľadom 
oplotenia okolo kontajnerov 
 
Mgr. Javorský  odpovedal na túto pripomienku – vlastníkom je český občan – firma 
je v Trenčíne. 
 
 Dr. Beňa  
Je potrebné nájsť riešenie, napísať list majiteľovi a taktiež  u p o z o r n i ť  životné 
prostredie Obv.úradu /ohrozenie občanov/ 
Nie je možné do nekonečna sa zaoberať touto problematikou, ktorá je predmetom 
jednania skoro na každom zasadnutí MsV. 
 
p. Šlachtová , občianka z Dubovej ul. mala pripomienku ohľadom chodníka z Tarče 
smerom ku športovej hale, schodište je v dezolátnom stave- vyčnievajú klince. 
Taktiež hovorila o nebezpečnom prechodu ku ZOO parku – nie sú vyznačené 
prechody cez hlavnú cestu 
Niektoré chodníky na sídlisku sú v dezolátnom stave. 
 
Dr. Beňa odpovedal na opravu chodníkov, rozpočtované peniaze išli viac na opravu 
škôl, čo sa týka výrubu stromov je potrebné vykonať v o vegetačnom kľude, súhlas 
občanov. 
 
Na budúci rok pôjdu parkoviská ako priorita do plánu HÚ 
 
Dr. Olejník  hovoril o oreze stromov, ktoré sa robí v priebehu celého roka, ošetrenie 
lavičiek sa prevádza a bude sa v tom aj naďalej pokračovať. 
Čo sa týka ohradzovania kontajnerov pletivom, bude sa v tom na budúci rok 
pokračovať. 
 
Dr. Beňa 
Vyzval jednotlivých členom MsV, aby podali informáciu o stave v jednotlivých 
pridelených častiach – uliciach tak ako im boli rozdelené na prvom zasadnutí. 
 



Dr. Spustová 
Informovala o znečistení chodníkov na Brezovej a Topoľovej ul. o parkovacích 
miestach na Topoľovej ul., značenie na Topoľovej 8 – je veľmi úzky prechod , 
núdzové vozidlo sa k bloku nedostane. 
 
p. Bečariková 
Hovorila o Dubovej a Javorovej ul., kde je problém so separáciou odpadu – skla – 
sklo  je po  celej ploche, elektrické vedenie pri kotolni na Dubovej ul. – uvoľnené 
káble. Je potrebné preveriť, či je toto vedenie funkčné. 
Poukázala na poklopy, ktoré chýbajú na kanáloch – nefunkčné riešiť betónovými 
poklopmi, nakoľko hrozí nebezpečie úrazu /vzadu Agátovej ul./  
 
Mgr. Sopko  – Javorová, Agátová ul. 
 
V tejto časti sú detské ihriská zastaralé, je potrebný prerez stromov na Javorovej ul., 
orez konárov smerom ku Gymnáziu – osvetlenie nespĺňa svoj účel 
Pri obchode Jednota na novej Tarči je potrebné vyčistiť odpadový kanál, ktorý je 
pravdepodobne upchatý. 
 
Ing. Filip 
Na Kamennom obrázku bolo prevedené čistenie kanalizácie 
 
MUDr. Mokriš 
Informoval členov MsV s prerozdelením fin. prostriedkov pre MsV – t. r. je to už 
neúnosné, pretože v mesiaci november a  december by sa nevyčerpali. 
 
J. Perovský 
Hovoril o kamerovom systéme smerom ku Gymnáziu na Javorovej ul.- osvetlenie 
chodníka a orez stromov. 
Previedlo sa značenie žltou čiarou ku ZŠ Lipová ul. pre bezpečnejší prechod žiakov, 
avšak je potrebné urobiť orez konárov a zlomeného konára v tejto celej časti 
vyhradenej pre peších. 
Konáre stromov zasahujú do polovice vyznačeného chodníka. 
 
 
Dr. Beňa, predseda MsV 
Predložil žiadosť Ing. P. Riša o odkúpenie   pozemkov  pre záujemcov na výstavbu 6 
nových garážových boxov na par. č. KN-C 4243. 
Mestský výbor s c h v a ľ u j e  žiadosť o kúpu pozemkov na výstavbu garáží 
v zmysle stavebného zákona, prispôsobiť rozmernosti jestvujúcich garáží. 
 
Na budúce zasadnutie členovia MsV predložia návrhy  do Plánu HÚ na rok 2012. 
 
Po vyčerpaní programu predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončil. 
 
 
 
                                                                                    RSDr.Juraj  B e ň a, v. r. 
                                                                                       predseda MsV č. 2              


