
 
 

Zápis č. 21/2017 
 

zo zasadnutia MsV č. 2, 
konaného dňa 7. 2. 2017 od 16:00 hod. do 17:15 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, 
                     Mgr. Rastislav Javorský, PaedDr. Julián Sopko 
Neprítomní: Valter Retter 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Predseda MsV - Ing. Jančík vyzval hostí na prednesenie požiadaviek. 
3. Hosť č.1 – p. Sigetyová: 

- Poukázala na problémové parkovanie na Lipovej ul. (14-17) a obtiažne vychádzanie 
z parkoviska. Poprosila o riešenie tohto problému. (OVaD) 

4. Hosť č. 2 – MUDr. Karniš 
- Poukázal na neaktuálnosť zoznamu členov MsV vyveseného na infotabuliach. 
- Pripomienkoval hlavnú požiadavku pre rok 2017 – výsadbu stromov na Kamennom 

obrázku za účelom spevnenia svahu s tým, že sú aj dôležitejšie úlohy pre túto lokalitu. 
- Kritizoval stagnáciu prác v lokalite „Starej Tarče“. 
- Poukázal na zlý stav chodníkov.  
- Poukázal na ničenie trávnatej zelene pravdepodobne zásobovacími automobilmi (stopy 

pneumatík vedúcich k vstupu do objektu) pred nákupným strediskom v lokalite „Novej 
Tarče“. 

- Nadniesol požiadavku na verejné stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta pre riešenie 
problémov tejto lokality. 

5. Predseda MsV p. Jančík regoval na pripomienky p. Karniša: 
- Infotabule budú aktualizované v najkratšom možnom čase. 
- p. Karniša informoval o prácach zrealizovaných v r. 2016. 
- p. Karniša a ostatných hostí informoval a o plánoch obnovy komunikácií spojených 

s obnovou chodníkov v r. 2017. 
- Prostredníctvom MsÚ budú upozornené prevádzky nákupného centra aby využívali 

zadný trakt svojich prevádzok na prísun tovaru a neznehodnocovali verejnú zeleň. 
(OVaD, OKS) 

- O konaní verejného zhromaždenie rozhodnú členovia MsV. 
6. Hosť č. 2 – MUDr. Karniš pokračuje v pripomienkovaní 

- Poukázal na zbytočnosť svietenia verejného osvetlenia v časoch kedy von už nie je tma 
(cca o 7:30 hod.) a kedy von ešte nie je tma (cca 16:30 hod.) 

- Poukázal na státie smetných aut na chodníkoch pri vyprázdňovaní smetných nádob, takto 
sa zbytočne ničia chodníky. Či by to bola veľká námaha pre pracovníkov B-Novy ak by 
auto ostalo stáť na ceste a kanvy by ručne presunuli k automobilu.  

7. Hosť č. 3 – p. Dulay 
- Kritizoval ako nešťastné riešenie použitie čadičových kociek na schodisku vedúceho od 

nákupného centra „Družba“ k ulici Za Hornádom. 
- Kritizoval absentujúcu údržbu tohto schodištia.  
- Kritizoval absentujúcu alebo neskorú zimnú údržbu chodníkov od Gaštanovej ul. 

k nákupnému centru.  
- Taktiež pripomienkoval potrebu verejného zhromaždenia občanov s predstaviteľmi 

mesta. 
- Kritizoval nedostatočnú informovanosť občanov o aktivitách MsV v tejto lokalite.  
- Kritizoval absenciu Mestskej polície na zasadnutí MsP.  

 
 



8. Predseda MsV p. Jančík regoval na pripomienky p. Dulaya: 
- Nesúhlasí s jeho kritikou na nedostatočnú údržbu schodištia, ktoré je po celý rok 

priebežne podľa potreby opravované. 
- Nesúhlasí taktiež s kritikou o absentujúcej informovanosti občanov, nakoľko zápisnice 

zo zasadnutí MsV sa nachádzajú na infotabuliach (oproti požiarnej zbrojnici pri 
autobusovej zastávke a priamo v nákupnom stredisku na Agátovej ul.) a taktiež zápisnica 
je pravidelne zverejňovaná na webe mesta Spišská Nová Ves. Občania sa môžu 
informovať aj na zasadnutiach MsV. 

- V prípade akýchkoľvek požiadaviek je na infotabuliach zverejnené telefónne číslo 
predsedu MsV. 

- Pripomienky na zimnú údržbu a požiadavku na nápravu budú postúpené na zodpovedné 
oddelenie MsÚ. 

9. Člen MsV - p. Javorský pripomienkuje neskorú alebo úplne absentujúcu zimnú údržbu na 
chodníkoch, s tým že ak sa aj sneh odhrnie, tak vzniknuté kopy zamŕzajú a následne je už 
problém ich neskôr odpratať. 

10. Hosť č.3 – p. Dulay požaduje informáciu, či sa smetné nádoby aj priebežne čistia aby sa na ich 
dnách netvorili zapáchajúce usadeniny. 

11. Člen MsV - p. Geletka taktiež kritizuje nedostatočnú zimnú údržbu. Požaduje aby zamestnanci 
MsÚ vykonávali priebežné kontroly zrealizovanej a fakturovanej zimnej údržby. 

12. 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 14. 3. 2017. 
 
                                                                                                                                                                                                  
       Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 
 
 
 

 
                  Ing. Vladimír Jančík 

               Predseda MsV č. 2 
 
 


