
 

Zápis č. 31/2018 
 

zo zasadnutia MsV č. 2, 

konaného dňa 06.02.2018 od 16:00 hod. do 17:00 hod., v priestoroch ZŠ Lipová, Lipová 13 

v Spišskej Novej Vsi 

 

 

Prítomní: Ing. Vladimír Jančík, Ing. Juraj Sad PhD., Ing. Milan Mucha, Ing. Peter Filip, , Mgr. Ing. 

Igor Geletka, Ing. Mgr. Peter Petko, Mgr. Daniela Antalová, 

Neprítomní: Ing. Juraj Sad PhD.,Valter Retter, Mgr. Rastislav Javorský, PaedDr. Julián Sopko,   

                     Miloslav Čupák 

Hostia: MUDr. Lukáčová, MUDr. Karniš     

 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Predseda MsV informoval členov o plnení úloh. 

3. Predseda MsV privítal hostí a prenechal im priestor na prednesenie požiadaviek.  

4. MUDr. Lukáčová ako obyvateľka Agátovej ul. poukázala na zvýšenú hlučnosť pri jej ulici, 

ktorá je zapríčinená podľa jej slov predovšetkým: 

- v jarných a letných mesiacoch prechodom ťažkých mechanizmov po Sadovej ul. - či sa   

  neuvažuje o obchvate mesta aby ťažké mechanizmy nemuseli prechádzať touto lokalitou,   

 (OVaD)  

- hlučnými koncertami v Madarasparku v spojení s nedodržiavaním doby nočného pokoja,    

  (MsP, MKC)      

- hlučným turniketom nachádzajúcim sa v hornej časti Madaras parku pri východe od pavilónu     

  Aquatera - prosí o posunutie požiadavky na ZOO o zníženie hlučnosti 

- nekontrolovaným používaním pyrotechniky v zimných mesiacoch – otázka, či neexistuje na   

  používanie pyrotechniky nejaké všeobecne záväzné nariadenie mesta (OP) 

Člen MsV, Ing. Filip oboznámil MUDr. Lukáčovú, že čo sa týka obchvatu mesta, tak 

v súčasnosti sa takýmto riešením neuvažuje.  

5. MUDr. Karniš predniesol svoje postrehy: 

- poukázal na fakt, že pri vyprázdňovaní kontajnerových nádob vychádza vozidlo spoločnosti na 

novovybudovaný chodník a tým neprispieva k životnosti chodníka. Informuje sa, či by bol 

veľký problém odstavovať vozidlo vedľa chodníka a kontajnery, ktoré sú na kolieskach 

presunúť k zbernému vozidlu (OKS) 

       - poukázal na zanedbanú fasádu rímskokatolíckej fary nachádzajúcej sa na Letnej ul. Poukázal  

       na nedávny prípad kedy časť omietky spadla vedľa mamičky s kočíkom. – p. Geletka mu podal   

       informáciu, že v súčasnosti sa ukončujú rekonštrukčné práce v zadnej časti budovy a v najbližšej  

       dobe začne rekonštrukcia prednej časti budovy fary.  

       - prosí o informáciu, či by nebolo možné nefunkčné fontány nachádzajúce sa pred budovou  

 Okresného úradu zasypať a nasadiť do nich kvety, prípadne iným spôsobom upraviť priestor    

       pred budovou (OKS) 

       - poukázal na fakt, že na niektorých bilboardoch sa ešte aj v Januári 2018 nachádzajú   

       predvolebné plagáty s podobizňami poslancov kandidujúcich do volieb. Požaduje informáciu,  či   

       mesto nevie kontrolovať aktuálnosť bilboardov (RSP) 

6. p. Šlachtová opätovne prosí o dokončenie chodníka na Lipovej ul. (OVaD) 

7. MsV jednoznačne odsúhlasil realizáciu parkovacích miest na Javorovej ul.. V prípade 

finančných možností požaduje dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu ďalších 

parkovísk na tejto ulici. (OVaD) 

8. MsV opätovne požaduje odpoveď k uzneseniu č. 8/2018, nakoľko im k termínu zasadnutia 

nebola dodaná odpoveď na požiadavku. (OKS) 

9. p. Geletka k uzneseniu č. 9/2018 pripomienkoval, že keď aj bol vykonaný orez stromov, bolo by 

vhodné taktiež vykonávať údržbu chodníka. V jesenných mesiacoch pri dažďoch a prvých 

mrazoch vzniká na popadanom lístí klzká plocha a tým nebezpečenstvo úrazu. (OKS) 

 

 



10. p. Filip poznamenal, že pri odhŕňaní cesty č. II/533 od snehu dochádza k stavu, že odhrnutý 

sneh zatarasí výjazd z ul. Kamenný obrázok. (OVaD/KSK) 

11. Zástupca MsP vyslovil kritiku na zanedbanú zimnú údržbu po poslednom výdatnom snežení 

a oneskorené čistenie parkovísk s čím súhlasili aj viacerí členovia MsV. (OVaD) 

 12. Najbližšie stretnutie je naplánované na 6.3.2018 o 16:00 hod.. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 

 

 

 

                  Ing. Vladimír Jančík 

                 Predseda MsV č.2 

 
 


