
Zápisnica z výjazdového rokovania č. 5 Mestského výboru č. 8, konaného 

v Spišskej  Novej Vsi , dňa 19.9. 2019 od 14.30 do 16.30 hod. 

 

Prítomní: Ing. Jozef Gonda 

                  MUDr. Alena Pekarčíková 

                  Bc. Lýdia Novoroľníková         

                  RNDr. Ladislav Ruttkay                        

                  Ing. Stanislav Susa                       

                  Oliver Búza 

                  Marcel Franko   

                  JUDr. Michal Komara PhD. 

                  Ing. Jana Valkošáková 

                  (zapisovateľka)             

 

                                    

Neprítomní : Mgr. Pavol Malast 

                       Adnan Akram 

                       

                       

                       

 

 

 

 

 

Dňa  19.9.2019 členovia mestského výboru č.8 vykonali výjazdové rokovanie, kde preverili 

stav verejných priestranstiev v časti MsV v smere V - Z od Levočskej ul. až po Autobusové 

nástupište.  

Z tohto rokovania boli prijaté tieto úlohy.  

Úlohy : 

1. Vo vnútornom bloku na Letnej ulici č.27 spevniť plochu medzi budovami 

a chodníkom (počas silnejších dažďov na plochách stojí voda). 

2. Vchod do verejného WC na Letnej ulici – vybudovať bezbariérový prístup. 

3. Zadný trakt Gorazdovej ulice – na detskom ihrisku vymeniť dosky na pieskovisku. 

4. Preveriť na zadnom trakte Gorazdovej ulice , či je vydané povolenie na vyhradené 

parkovacie miesto pre kaviareň  eLAra (Letná 35). 

5. Zadný trakt Gorazdovej ulice (Letná 35) – preveriť či sa dá doplniť kontajner pre 

komunálny odpad  pre bytové domy, zároveň označiť kontajnery pre bytové domy 

a pre reštauráciu 1.republika. 

6. Na Hviezdoslavovej ulici od Materskej škôlky smerom k Detskej poliklinike            

(po Železiarstvo U Širilu) spevniť plochu – vyjazdená plocha medzi MK a chodníkom. 

7. Na Vajanského ulici (horná časť) označiť na komunikácii pozdĺžne státie, na druhej 

strane označiť žltú plnú čiaru, resp. obdobne riešiť zjednosmernenie ulice 

8. Na Chrapčiakovej ulici  pred bytovkou pri autobusovom nástupišti – uličná vpusť      

na komunikáciu – opraviť, z MK je zatápaný dvor BD . 

9. Chodník na Ulici Fabíniho od križovatky od Ul.Boženy Nemcovej až po Levočskú 

ulicu - opraviť chodník. 

10. Na Hviezdoslavovej ulici (vchod do ZIO baru) pokosiť kríky. 

11. Od Hviezdoslavovej ulice smerom k predajni FRESH (okolo garáží) opraviť 

prechodovú komunikáciu. 



12. Zistiť, či by sa nemohol oporný múr pod ZIO barom využiť v budúcnosti  na projekt – 

Graffity Villa Nova.   

Členovia výboru sa dohodli, že pre prípravu zoznamu hlavných úloh bude potrebné ešte 

jedno výjazdové rokovanie MsV v mesiaci 10/2019. 

 

Zapísala : Ing.Jana Valkošáková 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jozef  Gonda 

                                                                                                    Predseda MsV č.8 
 


