
 
 

Zápis č.20/2017 
 

zo zasadnutia MsV č. 2, 
konaného dňa 10.01.2017 od 16:00 hod. do 17:30 hod., v priestoroch ZŠ Lipová, Lipová 13 

v Spišskej Novej Vsi 
 

 
Prítomní:      Ing. Vladimír Jančík, Bc. Ing. Igor Geletka, Ing. Milan Mucha, Ing. Juraj Sad PhD.,  
                     Mgr. Daniela Antalová, Ing. Peter Filip, Miloslav Čupák, Ing. Mgr. Peter Petko 
Neprítomní: PaedDr. Julián Sopko, Valter Retter 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Ing. Jančík informoval členov MsV o plnení požiadaviek v roku 2016. 
3. Pripomienky členov MsV: 

- p. Javorský – podotýka, že v meste Spišská Nová Ves sa nachádzajú oficiálne tri parky a jeden 
z nich sa nachádza v oblasti spadajúcej pod MsV č.2. Apeluje na potrebu obnovy parku pre 
potreby obyvateľstva a skultúrnenie prostredia.  
- p. Javorský - požaduje aby MsV bol informovaný o harmonograme prác súvisiacich s obnovou  
                       obchodného centra „Družba“ 
                      - v tejto súvislosti požaduje aby sa zistilo kedy je naplánovaný začiatok   
                        stavebných prác a ako to bude mať vplyv na priľahlé parkovisko slúžiace   
                        občanom. Navrhuje aby do podmienok udelenia stavebného povolenia bolo   
                       zakompované, aby parkovisko ostalo aj v budúcnosti verejné, nakoľko sa   
                       nachádza na pozemkoch súkromného vlastníka. 
- p. Filip – požaduje výsadbu drevín na Kamennom obrázku popri potoku v mieste 
nachádzajúcom sa pod „terasou“ 
-  p. Geletka – predniesol požiadavku na umiestnenie kontajnerov do záhradkárskej oblasti 
nachádzajúcej sa na Tarči. 
- navrhnuté bolo osadenie tabúľ s informovaním o zákaze sypania smetí do potoka vedúceho 
popri záhradkárskej oblasti na Tarči 
- navrhnuté bolo aby miestny záhradkársky zväz otvoril komunikáciu s firmou B-Nova 
o možnosti pristavenia kontajnerov na komunálny odpad. 
 

4. Zadané boli hlavné požiadavky pre rok 2017: 
I. Realizácia centrálneho detského ihriska 
II.  Výsadba stromov – Kamenný obrázok 
III.   Oprava komunikácie – Brezová ul. – bytovky nachádzajúce sa po pravej strane komunikácie 

pred požiarnou zbrojnicou v smere od cesty  II. tr./533 
IV.  Vypracovanie projektovej dokumentáciu na revitalizáciu parku 
V.  Dokončenie hniezd v celej oblasti sídl. Tarča pre kontajnery + výsadba okrasných kríkov 

okolo nich.  
 

 
       Najbližšie stretnutie je naplánované na 07.02.2017. 
 
                                                                                                                                                                                     
       Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 
 
 
 

 
                  Ing. Vladimír Jančík 

               Predseda MsV č.2 
 
 


