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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 7 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 27.08.2019 od 16:00 – 17:00,  

v priestoroch reštaurácie Mattone, OC Družba, Lipová 20, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Mgr. Miroslav Majerčák 
Ing. Peter Hamrák 

Ing. Vladimír Jančík 
DiS. art. Eva Kopperová 
Mgr. Andrea Gromovská 

Ing. Milan Mucha 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

Anna Havašová 
 

 

Neprítomní:   
Valter Retter 
Ladislav Herich 
 

Mgr. Ing. Igor Geletka 
 

 

Prítomní občania:  

Priebeh stretnutia:  

 členovia MsV sa stretli pred ZŠ Lipová 13, z dôvodu zatvorenej budovy základnej školy predseda MsV 
presunul zasadnutie do reštaurácie Mattone, OC Družba, na ulici Lipová 20;  

 zasadnutie otvoril a viedol predseda MsV č. 2 Mgr. Rastislav Javorský; 

 predseda MsV informoval o plánovanom verejnom podujatí Lepšejší deň na Tarči!!!, ktoré sa uskutoční  
1. septembra na detskom ihrisku na Javorovej ulici. Podujatie pripravili OZ Mladí ľudia a život v spolupráci 
s Klubom mladých a Mestom Spišská Nová Ves, vstup je voľný; 

 predseda požiadal pripraviť zoznam úloh MsV č. 2 podľa priorít; 

 členovia MsV diskutovali o najvhodnejšej možnosti realizácie rekonštrukcie vnútrobloku na Javorovej ulici 
(tzv. slimák) v zmysle predložených navrhovaných riešení – výkresov. MsV odporúča realizáciu podľa 
výkresu č. 03 + realizáciu malého parkoviska z výkresu č. 04. Tento variant by predstavoval nárast 
parkovacích miest v predmetnej lokalite o 63 parkovacích miest. Celkový počet navrhovaných parkovacích 
miest by bol 133, z toho 6 miest pre vozidlá občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie; 

 MsV požaduje opravu 5 poškodených lavičiek v areáli ZŠ Lipová; 

 MsV opätovne upozornil na havarijný stav schodov pri pamätníku 700-ročnice, navrhuje polovicu opraviť 
a druhú polovicu dočasne uzavrieť; 

 MsV navrhuje odstránenie zámkov na smetných nádobách - kontajneroch umiestnených na sídlisku Tarča; 

 najbližšie stretnutie je plánované na 1. 10. 2019 (utorok) v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská 
Nová Ves. 

Požiadavky do úloh: 

 odporúčaná realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na Javorovej ulici podľa výkresu č. 03 + realizáciu 
malého parkoviska z výkresu č. 04; 

 oprava 5 poškodených lavičiek v areáli ZŠ Lipová; 
 riešiť havarijný stav schodov pri pamätníku 700-ročnice, návrh polovicu opraviť a druhú polovicu dočasne 

uzavrieť; 
 odstrániť zámky na smetných nádobách - kontajneroch na sídlisku Tarča. 
 

 
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


