
 
 

Zápis č. 30/2018 
 

zo zasadnutia MsV č. 2, 
konaného dňa 9. 1. 2018 od 16:00 hod. do 17:15 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, Miloslav 

Čupák, Mgr. Ing. Igor Geletka 
Neprítomní: Ing. Mgr. Peter Petko, Valter Retter, Mgr. Daniela Antalová, Mgr. Rastislav Javorský,   
                     PaedDr. Julián Sopko,          
Hostia: p. Smižanský, p. Šlachtová, p. Kordovanik          
 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Predseda MsV informoval členov o plnení úloh. 
3. Predseda MsV privítal hostí a prenechal im priestor na prednesenie požiadaviek.  
4. p. Smižanský ako obyvateľ Dubovej ul. poukázal na problémovú dopravu na tejto ulici, t.j. od 

prejazdu automobilov ulicou až po problémové parkovanie. Upozornil taktiež na zalomený 
kanál (podobný prípad ako na Javorovej ul.). Ako riešenie pri problémovom prejazde ulicou 
navrhol zúženie ostrovčeka so zeleňou. (OVaD) 
Predseda MsV oboznámil p. Smižanského, že s takýmto problémom sa MsV stretáva po celom 
sídlisku, kde sa tieto „slimáky“ nachádzajú a problém je stanovený ako hlavná úloha pre rok 
2018.  

5. p. Šlachtová poukázala na problémový prístup ku kontajnerovému hniezdu nachádzajúcemu sa 
za bytovým domom na Lipovej ul. vedúci od zadných vchodov bytového domu na Dubovej 
ulici, t.j. potrebu dokončenia chodníka od zadných vchodov. (OKS) 

6. p. Šlachtová prosí o informáciu k znovuotvoreniu nákupného strediska „Družba“. 
7. p. Kordovanik opätovne prosí o orez Tují na Topoľovej ul. pri vchodoch 7-9 a zároveň 

o zrealizovanie kontajnerového hniezda na tejto ulici. (OKS) 
p. Kordovanik predniesol postreh, keď na Topoľovej ul. bola vykonaná oprava poklopu s tým, 
že bol osadený plastový poklop. Avšak po čase bol tento poklop vymenený za kovový, preto 
prosí o informáciu, čo bolo dôvodom tejto výmeny. Taktiež prosí o informáciu k termínu 
dokončenia chodníkov na sídl. Tarča. (OVaD) 

8. p. Geletka opätovne predniesol požiadavku na orez stromov nachádzajúcich sa pri chodníku, 
ktorý vedie od Javorovej ul. k Lipovej ul.. (OKS) 

9. Obyvatelia na Gaštanovej ulici č. 2, č. 4, č. 6, č. 8 požadujú, aby mesto zabezpečilo čistenie 
chodníkov od snehu – od konca paneláku k Brezovej ulici a od konca paneláku k nákupnému 
stredisku. (OKS) 

10. Najbližšie stretnutie je naplánované na 06.02.2018. 
11. Hlavné úlohy na rok 2018: 

1. Vybudovanie nových parkovacích miest a vyriešenie dopravnej situácie v tzv. slimákoch na 
Javorovej ul. (hlavná priorita), Lipovej ul., Dubovej ul., Gaštanovej ul., Topoľovej ul. 

2. Vypracovanie projektu revitalizácie mestského parku na sídl. Tarča. 
3. Dokončenie hniezd pre kontajnery (komunálny a separovaný odpad) na sídlisku Tarča 

(dlažba, oplotenie, výsadba okrasných kríkov okolo hniezd). 
4. Osvetlenie nového detského ihriska a basketbalového ihriska.  

                                                                                                                                                                                                                                            
       Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 

 
                  Ing. Vladimír Jančík 

                 Predseda MsV č.2 
 
 


