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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 6 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 04.06.2019 od 16:00 – 17:30, v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

Anna Havašová 
Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Milan Mucha 

 

Neprítomní:   
DiS. art. Eva Kopperová 
Ing. Peter Hamrák 
Ladislav Herich 
Valter Retter 

Mgr. Miroslav Majerčák 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Ing. Vladimír Jančík 

 
 

Prítomní občania:  

Ján Dulaj, Rudolf Klein, p. Karniš 

Priebeh stretnutia:  

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

 predseda MsV privítal hostí a prenechal priestor na prednesenie požiadaviek; 

 p. Dulaj, Gaštanová 6 
1. upozornil na zlý technický stav schodísk pri 100 ročnici, 
2. poukázal na absentujúce separovanie odpadu, 
3. poukázal na potrebu očistenia zberných nádob, 
4. upozornil na nekvalitnú prácu VPP pracovníčok pri hrabaní lístia 

 predseda odpovedal: 
1. oprava schodísk je od prvého zasadnutia MsV uvedená v zápisnici a taktiež stanovená ako úloha MsV, 
2. poukázal na fakt, že je stále málo občanov, ktorí separujú odpad, 
3. v prípade nálezu neočistenej zbernej nádoby možnosť nahlásenia na Oddelenie komunálneho servisu, 

z ktorého to posunú ďalej spoločnosti Brantner Nova, následne sú zberné nádoby vyčistené či 
vymenené, 

4. a.) aj skrz množiacich sa takýchto podnetov bol založený podnik MEPOS SNV, ktorý bude 
v budúcnosti zamestnávať dozorkonajúcich pracovníkov,   
b.) informoval o možnosti zamestnania dôchodcov, ktorí by dozerali na kvalitu odvádzaných prác; 

 p. Klein, Topoľová ul., upozornil na nesprávne parkovanie v ostrovčeku (pri priechode pre chodcov), 
poprosil o zváženie možnosti realizácie  VDZ (žltého značenia), taktiež poukázal na neriadené parkovanie 
na ulici, 

 predseda MsV reagoval, že MsV pri výjazdovom zasadnutí riešil tieto problémy, sú zahrnuté v úlohách 
MsV. 

 p. Karniš kritizoval neskoré začatie kosby, žiadal informáciu o termínoch kosenia 

 predseda MsV informoval, že tento rok boli zmenené podmienky údržby, čo by malo zabezpečiť 
zlepšenie situácie 

 p. Karniš žiada informáciu o systéme kropenia ciest pri vysokých denných teplotách, 

 p. Karniš pochválil čistenie ciest, poukázal na absenciu čistenia chodníkov, 

 p. Karniš konštatoval, že sa ostáva pri prázdnych rečiach ohľadom výstavby obchvatu, keďže cez sídlisko 
Tarča premáva čím ďalej tým viac vozidiel. 

  p. Karniš sa informoval, či má MsV v pláne riešiť zasadnutie MsV so stretnutím s občanmi 

 predseda MsV reagoval, že takéto stretnutie je plánované na jeseň, a zároveň informoval, že MsV má 
v pláne rôzne dobročinné aktivity 

 p. Karniš poukázal na neporiadok v areáli bývalej MŠ na Javorovej ulice 

 predseda MsV ozrejmil, že bývala MŠ na Javorovej ulici prešla do vlastníctva súkromného investora, 
kde je plánovaná výstavba bytov, a na prázdnej ploche Gymnázia Javorová ul. je plánovaná výstavba 
telocvične 

 predseda MsV poprosil členov MsV, aby si do najbližšieho zasadnutia pripravil úlohy v postupnosti podľa 
priority 

 MsV požaduje realizáciu VDZ (žltá čiara) pri výjazde od MŠ Lipová ul. z dôvodu neprejazdnosti 
komunikácie  

 najbližšie stretnutie je plánované na 2.7.2019 (utorok), len v prípade vyššej účasti. 
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Požiadavky do úloh: 

 informácia o systéme kropenia ciest pri vysokých denných teplotách 
 

 
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


