
 
 

Zápis č.22/2017 
 

zo zasadnutia MsV č. 2, 
konaného dňa 14. 3. 2017 od 16.00 do 17.20 hod., v priestoroch ZŠ Lipová, Lipová 13 

v Spišskej Novej Vsi 
 

 
Prítomní:      Ing. Vladimír Jančík, Ing. Milan Mucha, Mgr. Daniela Antalová, Ing. Peter Filip, Ing.   
                     Mgr. Peter Petko, Mgr. Rastislav Javorský, Valter Retter, Ladislav Herich (MsP) 
Neprítomní: Bc. Ing. Igor Geletka, Ing. Juraj Sad PhD., Miloslav Čupák, PaedDr. Julián Sopko 
 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Predseda MsV - Ing. Jančík vyzval hostí na prednesenie požiadaviek. 
3. Hosť, p. Rotáková predniesla svoje postrehy a pripomienky: 

- vzniesla kritiku na nečinnosť mesta k rekonštrukcii chodníkov v oblasti „starej Tarče“ 
- poukazuje na fakt, že od vchodov 13-15 na Topoľovej ulici nevedie žiaden chodník, 

ktorý by ich navádzal na ďalšie chodníky ale obyvatelia tohto bytového domu 
vychádzajú priamo len na cestu, 

- poukazuje na katastrofálny stav chodníka vedúceho od nákupného centra ku kapličke, 
- žiada o potvrdenie alebo vyvrátenie informácie o výstavbe garáži na Topoľovej ulici,  
- požiadala o úpravu povrchu osadením dlažby pod kontajnermi (OKS) 

4. p. Javorský reagoval: 
- žiadosť o úpravu plôch pod kontajnermi posunie príslušnému oddeleniu (OKS) 
- p. Rotakovú informoval o nepravdivosti informácie ohľadom výstavby garáži na 

Topoľovej ulici 
5. Predseda MsV, p. Jančík pokračuje v diskusii: 

- na základe diskusie MsV bude zahrnutá do hlavných úloh realizácia chodníka na 
Topoľovej ulici a zároveň požiada o stretnutie s vedúcim výstavby a dopravy na 
prerokovanie možnosti realizácie chodníka a prípadne nových parkovacích miest 
(OVaD) 

6. Hosť č. 2 (Nepredstavil sa) 
- taktiež požaduje vydláždiť plochu pod kontajnermi na Topoľovej ul. 9-11 
- poprosil o orez kroviny v tejto lokalite 

7. p. Rotáková (hosť): 
- požaduje v prípade realizácie chodníka na Topoľovej ul. vysadenie 3ks červeného javora 

v miestach pred bytovým domom (OKS) 
- predniesla požiadavku manžela o vysypanie štrku, resp. recykliky pred garážami (po 

dohode s MsÚ – OvaD) 
8. p. Jančík upovedomil MsV o plnení požiadaviek: 

- k uzneseniu č. 4/2017 – MsV sa dohodol na lokalite medzi Lipovou a Brezovou ul.  
- k uzneseniu č. 5/2017 – požaduje aby OKS určilo typ a miesto vysadenie stromčekov 
- k uzneseniu č. 10/2017 – MsV požaduje napriek všetkému osadiť minimálne jeden 

kvetináč pre zamedzenie pohybu automobilov po zeleni 
9. p. Jančík otvoril diskusiu: 

- predniesol pripomienku občana (telefonický kontakt), či pracovníci VPP upratujú aj 
„starú Tarču“ alebo sa pohybujú len po „novej Tarči“ – poukázal na znečistenie 
prostredia ihličím od borovíc nachádzajúcich sa na Topoľovej ulici 

10. p. Filip vzniesol pripomienku na zdraviu nebezpečné podmienky pri prechode schodiskom 
vedúceho od Agátovej ul. smerom k OC Madaras 

11. p. Jančík informoval MsV o možnosti dodatočného požiadania o osadenie verejného osvetlenia 
na miesta, kde by to bolo potrebné – MsV sa dohodol aby sa osadilo osvetlenie k chodníku 
vedúcom medzi Gaštanovou a Topoľovou ulicou, súvisle s plotom charity z dôvodu vysokej 
frekvencie pohybu chodcov 

12. MsV požaduje aby predseda MsV p. Jančík bol prizvaný k rokovaniam s CBA  



13. p. Javorský požaduje, že ak neprejde obnova „slimákov“ aby sa opravili výtlky na 
komunikáciách v čo najkratšom čase, pretože pri obchádzaní výtlkov je vysoké riziko kolízie 
automobilov 

14. MsV požaduje od informáciu o ďalšom zámere využitia bývalej škôlky na Javorovej ul., či by 
nebola možnosť vytvorenia parkovacích miest pri tomto objekte. 
 

 
       Najbližšie stretnutie je naplánované na 4. 4. 2017. 
 
                                                                                                                                                                                                                    
       Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 
 
 
 

 
                  Ing. Vladimír Jančík 

                 Predseda MsV č. 2 
 
 


