
                                                        Z á p i s n i c a 
 
              zo zasadnutia MsV, konaného dňa  4. apríla 2011  v Spišskej Novej Vsi 
 
  
 
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Členovia MsV sa zišli na Agátovej č.1, nakoľko bola prevedená obhliadka sídliska, ktorú sme 
plánovali na tento deň s novými členmi MsV , aby na jednotlivých  uliciach bolo dohodnuté, 
čo by sa dalo urobiť urýchlene a členovia MsV boli informovaní s plánovanými úlohami na 
tento rok. 
 
Predseda MsV konštatoval, že nie sú prítomní všetci členovia , ale aj napriek tomu sa 
obhliadka sídliska uskutočnila. 
 
 
Agátová ul. 

- ošetrenie lavičiek a doplnenie pieskoviska 
- v zadnej časti ku bývalej bytovke FINIŠ je potrebné celý priestor upratať 

 
Javorová ul. 
      -     oprava plota /v rohu/  
             dotaz,či sú priestory využité /fungujú triedy Gymnázia/ 

- p.Šmotková  v tejto  časti je potrebné vytvoriť detské ihrisko pre deti 
 
Lipová   ul. 

- p.Šimová upozornila na plné koše /extrementy/, tejto časti je rozbitý kôš na 
extrementy 

- p.Majerčák  je potrebné zrezať konár stromu Brezová 14 v zadnej časti, hrozí 
nebezpečie úrazu 

- dokončenie detského ihriska Lipová 18-19, zelenej plochy je v tejto časti dostatok 
 
Gaštanová ul. 

- p.Mizdošová, kritizovala obchodné centrum , budova je v dezolátnom stave, hrozí 
nebezpečie úrazu, v tomto obchode sú príliš vysoké ceny pre občanov tohto sídliska 

- v minulosti bol pre občanov sídliska výhodný obchod v budove, kde predtým boli 
garáže ŠM 

 
- Gaštanová 3-9 bola požiadavka obyvateľov na preloženie kontajnerov smerom 

k parčíku na opačnej strane, upraviť plochy pred blokom po vybratí obrubníkov 
 
           Spojovací chodník smerom ku Topoľovej ul. – doložiť betónové kocky 
 
Topoľová ul. 

- Starú plochu pieskoviska medzi Gaštanovou a Topoľovou ul. pri novozriadenom               
ihrisku –prekryť stromčekmi – stačí jedno pieskovisko 
lavičky sú v dezolátnom stave – to je konštatované po celom sídlisku- pouvažovať 
s opravou, odstránenie dvoch lavičiek a dať ich k detskému ihrisku – požiadavka 



p.Frankovej z Topoľovej ul. 
Niektoré lavičky by bolo potrebné premiestniť pozdĺž Brezovej ul. popri chodníku 

- 3 tuje na ostrovčeku– Topoľová ul. po pravej strane - odstrániť 
                                                   
 
- doposiaľ nie je prevedené značenie na tejto ul. pred vchodmi 
- orez živého plota na Topoľovej 6-8 
- zriadenie parkoviska pre autá v tejto časti – doplniť šotolinou 
 
Autobusová zastávka oproti Požiarnej zbrojnici je v dezolátnom stave /označenie / 

 
 

Predseda MsV  oboznámil prítomných, že sa uskutoční ešte jedno výjazdové zasadnutie 
s obhliadkou častí Hájik ,Podskala, Sad mládeže a Kamenný obrázok   
 
  
Po vykonanej obhliadke predseda poďakoval za účasť prítomným členom a s najbližšou 
obhliadkou budú všetci včas oboznámení.. 
 

        
 
 
                                                                                              RSDr.Juraj  B e ň a, v.r. 
                                                                                                  Predseda MsV č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 


