
Z Á P I S 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 7 - z 2. riadneho zasadnutia zo dňa 28. 5. 2013 
 
Program: 
1. Otvorenie a prezentácia   
2.  a/ Diskusia - rôzne    
     b/ Nové úlohy 
3. Záver 
 
 
1.   Zasadnutie  otvoril a  prítomných privítal  predseda MsV –  p. Tomáš Hamráček.  
 
2. a) Diskusia – rôzne 
 
2. b) Nové úlohy 

- Na zasadnutí sa zúčastnil z vlastnej iniciatívy p. Dušan Patera. Predniesol dve 
požiadavky :  
1. Podchod na Hanulovej ul. č. 19 - 21(oproti MŠ), je potrebné uviesť do pôvodného 

stavu – svetlú výšku podchodu, z dôvodu že v minulosti sa tu realizovali 
viacpočetné prekopávky a následnou spätnou úpravu došlo k navrstveniu vozovky 
v uvedenom mieste a tým aj k zníženiu svetlej výšky. V súčasnosti uvedený stav 
obmedzuje prejazd nákladných vozidiel ( hasičské auto, dopravná obsluha atď). 

2.  Pán Patera navrhuje zmenšiť rozmery existujúceho detského ihriska z dôvodu 
rozšírenia parkovacích miest na Hanulovej ul. č. 19 – 21. V prípade zásahu RZP je 
častý problém prejazdnosti, resp. nemožnej prejazdnosti  sanitky k jednotlivým 
vchodom v tejto časti ulice.  
 
Na zasadnutí sa tiež z vlastnej iniciatívy zúčastnila p. Ing. Zuzana Bieleková, ktorá  
predniesla nasledovné  požiadavky:  

1. Na Rázusovej ul. č. 24 sú premnožené potkany – nutná deratizácia a poukázala na 
nefunkčný kanál na tejto adrese. 

2. Pri vjazde na Rázusovu ul. za obchodnou prevádzkou Svietidlá Labanc – je 
umiestnená nelegálna dopravná značka – „Zákaz vjazdu“, žiadame o jej 
odstránenie. 
A zároveň tu došlo k svojvoľnému premiestneniu zberných nádob, bez súhlasu 
Mesta Spišská Nová Ves. Žiadame o nové vytypovanie vhodnejšej lokality pre 
tieto nádoby.  

3. Z dôvodu pravidelného stretávania mládeže na ul. J. Hanulu č. 3, ktorí požívajú 
alkoholické nápoje – požaduje jeden občan z tejto adresy o demontáž lavičky.  

      Je však potrebné, aby príslušné oddelenie MsÚ, vyzvalo o jednotné súhlasné  
stanovisko k demontáži všetkých obyvateľov príslušného vchodu.  Ďalej žiada 
z dôvodu kapacitnej nedostatočnosti o zvýšený režim vývozu z odpadkového 
koša, umiestneného oproti obchodnej prevádzke MPC Cessi na Mlynskj ul.. 

 
Člen MsV výboru upozornil na nedostatky na mestských komunikáciach: Banícka, 
Škultétyho, Zábojského a ul. Čsl. armády – je nutná oprava výtlkov a tiež oprava 
prepadnutého  kanála na ul. J. Hanulu. 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Krajňáková 


