
Z Á P I S 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 7 -  z  2. riadneho zasadnutia  
 
 
dátum : 24.06.2019 
čas : 14.30 – 15.30 hod.  
miesto stretnutia : Malá zasadačka – II. poschodie,  MsÚ, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves  
Prezenčná listina : 
Prítomní : Bc. Ing. Janka Brziaková, Ing. Iveta Krajňáková, Mgr. Dávid Antony, Mgr. Milan Kudrík,  
                 Mgr. Jozef Cvengroš, Mgr. Rastislav Javorský, Mgr. Erik Smik, Ing. Vasil Kolesár 
Neprítomní : Mgr. Andrej Cpin, Bc. Ing. Tibor Tarbaj 
 
Zapisovateľ :  Ing. Iveta Krajňáková 
Gestor :  Ing. Iveta Krajňáková 
 
Program : 

1. Otvorenie a prezentácia.  
2. Informácia o plnení úloh zadaných MsV dňa 02.04.2019 
3. Diskusia členov  
4. Nové úlohy 

      5.    Záver 
       
 
 
1.          Zasadnutie  otvorila a  prítomných privítala  predsedníčka MsV –  Bc. Ing. Janka Brziaková. 
 

   
2.         Predsedníčka MsV – Bc. Ing. Janka Brziaková  informovala členov MsV na zasadnutí o plnení 

úloh zadaných na predchádzajúcom zasadnutí,  ktoré sa konalo dňa 02.04.2019  
 

 
3. - Gestorovi MsV č. 7 bola doručená žiadosť obyvateľov Hanulovej ulice s priloženou 

fotodokumentáciou, ktorú spísala predsedníčka SVB a NP Hanulova 1 – 9  p. Natália 
Jendrálová. S uvedenou žiadosťou sa na zasadnutí oboznámili všetci zúčastnení členovia 
MsV. Z dôvodu, že ide o požiadavky, ktoré je možné zabezpečiť prostredníctvom odd. 
výstavby a dopravy, preto bude žiadosť postúpená vedúcemu oddelenia Ing. Petrovi 
Susovi; 

               -  ďalej bola prednesená nespokojnosť od viacerých členov výboru ku často preplneným 
kontajnerov určeným na triedený odpad, predovšetkým na sklo, papier a plast ; 

               -   Mgr. Javorský informoval o požiadavke na zabezpečenie projektovej dokumentácie ( ďalej 
len PD ) obslužnej komunikácie, ktorá je situovaná medzi spoločnosťou EMKOBEL 
a nákupným strediskom BILLA za Rázusovou ulicou a tiež požiadaviek na zriadenia 
ostrovčeka pre kontajnery pri podchode na Ul. J. Hanulu  a zároveň s vyriešením 
komunikácie a chodníkov v tomto území. 

 
 
4.   Nové úlohy – MsV žiada o:   
 

I. Vyjadrenie vedúceho oddelenia výstavby a dopravy k jednotlivým požiadavkám uvedených v  
žiadosti predsedníčky SVB a NP Hanulova 1 – 9  p. Natálie Jendrálovej.  

II. Prehodnotenie frekvencie vývozov všetkých komponentov triedeného odpadu a tiež 
zabezpečenie pravidelnej kontroly ich vývozov tak, aby nedochádzalo k ich preplneniu . 
 



III. MsV žiada a zároveň podporuje zabezpečenie PD, ktorá bude riešiť obslužnú komunikáciu 
medzi Rázusovou ul. a zadnými traktami Zimnej ul. v úseku od spoločnosťou EMKOBEL 
a nákupným strediskom BILLA. 

IV.      Zabezpečenie  zriadenia ostrovčeka pre kontajnery pri podchode na Ul. J. Hanulu  a zároveň aj     
o vyriešením komunikácie a chodníkov v tomto území. 

 
 
5.    Predsedníčka MsV v závere ukončila stretnutie členov MsV. A najbližšie zasadnutie bude 

09.09.2019. 
 

 
 

 
 

   Zapísala : Ing. Iveta Krajňáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


