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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 1 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa  12.03.2019 od 16:00 – 17:45 v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský DiS. art. Eva Kopperová 
Mgr. Andrea Gromovská Mgr. Ing. Igor Geletka 
Anna Havašová Ing. Peter Hamrák 
Ing. Milan Mucha Ing. Zuzana Valkoššáková 
 

Neprítomní:   
Ing. Vladimír Jančík Valter Retter 
Mgr. Miroslav Majerčák Ladislav Herich 

 

Prítomní občania: 

Dagmar Hradická, Margita Jazerčáková, p. Smižanský, Mgr. Koreňová, Eva Jalčová, p. Roták, Ing. Jana Líšková 

OD Družba, zástupca IMPOL HOLDING, a.s. p. Václav Louma 

Priebeh stretnutia:  

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

 predseda MsV privítal hostí a prenechal priestor na prednesenie požiadaviek; 

 obyvatelia Javorovej ulice požadujú predložiť projekt plánovanej realizácie výstavby bytových jednotiek  
v objekte bývalej MŠ na Javorovej ulici ešte pred realizáciou na pripomienkovanie na zasadnutí MsV; 

 predseda MsV žiada o prizvanie k stretnutiam ohľadom plánovanej realizácie výstavby bytových 
jednotiek v objekte bývalej MŠ na Javorovej ulici a informovaniu z MsÚ; 

 predseda MsV informoval o plánovanom riešení parkovania na ulici Javorová, upozornil na potrebu 
výrubu zelene; 

 p. Jezerčáková požaduje výrub/orez v zmysle Žiadosti o výrub stromu zaslanej pred 5 rokmi na ulici 
Javorová 1-2; 

 p. Smižanský požaduje informáciu ohľadom realizácie rekonštrukcie parkovacích plôch na Dubovej ulici 
– slimák, kde je situácia podobná ako  v prípade ulice Javorová, či je plánovaná a kedy; 

 predseda MsV reagoval, že na rok 2019 je plánovaná projekčná fáza rekonštrukcie na Javorovej 
ulici, budúci rok realizačná fáza na Javorovej ulici. Po realizácií na tejto ulici je plánované realizovať 
rekonštrukciu ďalších ulíc, a to Dubovej, Gaštanovej a Topoľovej;   

 p. Smižanský žiada o výrub zelene pre zväčšenie parkovacej plochy na Dubovej ulici; 

 p. Smižanský požaduje opravu chodníka medzi Dubovou ulicou a Lipovou ulicou, v smere  
k detskému ihrisku, chodník vysypaný štrkom; 

 p. Koreňová požaduje realizáciu chýbajúceho chodníka z ulice Topoľová v smere do mesta, v smere 
k predajni potravín a pekárne, v súčasnom stave nutnosť prechádzať po ceste; 

 občania Topoľovej ulice, požadujú opravu štrkového povrchu pri garážach za požiarnou zbrojnicou. 
Požiadavka MsV vybrať niekoľko miest pozdĺž brezovej ulice v garážových častiach podľa potrieb, 
navoziť tam štrk pre potreby opravy povrchu obyvateľmi; 

 p. Hradická požaduje vyriešiť parkovanie v neprehľadnej zákrute na ulici Gaštanová 1, navrhuje 
odstrániť časť trávnatej plochy a vytvoriť parkovacie miesta tam;  

 Zástupca IMPOL HOLDING, a.s,. p. Louma odprezentoval návrh riešenia 2. etapy rekonštrukcie objektu  
OD Družba; v rámci ktorej je plánované vrátenie pobočky pošty, zastrešenie viacerých lekárov 
a otvorenie reštaurácie. 

 Medzi členmi MsV a občanmi prebehla diskusia k odprezentovanému návrhu, ktorí sa stretol u členov 
MsV a prítomných občanov s pozitívnym ohlasom; 

 MsV prijalo uznesenie: MsV odporúča schváliť zmenu Územného plánu v súlade so zámerom 
predloženým zástupcom IMPOL HOLDING, a.s., p. Loumom; 

 p. Gromovská žiada o osadenie prístrešku na autobusovej zastávke pri OD Družba; 

 v súčasnosti prebieha komunikácia/rokovania medzi Eurobusom, MsÚ a zástupcami OD Družba; 
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 p. Líšková opätovne žiada o pravidelné riešenie situácie nafúkaného lístia v okolí OD Družba; 

 pridružená požiadavka občanov sídliska ohľadom riešenia napadaného nafúkané lístia medzi 
činžiakmi po celom sídlisku Tarča 

 MsV navrhuje zvolávať hromadné akcie obyvateľmi príslušných lokalít, ktoré by boli venované 
aktuálnym potrebám sídliska, ako je hrabanie lístia; 

 p. Roták položil otázku ohľadom časového horizontu realizácie opravy schodov v parku sídliska Tarča – 
sedemstoročnica; 

 p. Roták upozornil na chýbajúci chodník na Topoľovej ulici vedúci ku predajni Klas, požaduje realizáciu; 

 p. Roták predniesol požiadavku ohľadom doplnenia odpadkových košov v parku pri OD Družba; 

 p. Roták predniesol požiadavku ohľadom opravy chodník v smere od OD Družba k bývalej MŠ; 

 p. Roták navrhol možnosť vytvoriť cca 10 ks parkovacích miest na ulici Topoľová 15 – 17;  

 p. Roták požaduje urgovať žiadosť o zrezanie borovice na ulici Topoľová 13; 

 občania žiadajú orez konárov popri chodníku a ceste na Lipovej ulici smerom ku Športovej hale; 

 predseda MsV predniesol požiadavku p. Karniša reklamovať, prípadne opraviť oblúk vjazdu na Agátovú 
ulicu, zničený finišerom; 

 občania upozornili na nedostatočné osvetlenie chodníka na Gaštanovej ulici, taktiež pri Domove 
dôchodcov; 

 predseda navrhol na najbližšie zasadnutie MsV pripraviť súpis všetkých svetelných bodov, ktoré je 
potrebné doplniť 

 p. Hamrák žiada o umiestnenie kontajnerových hniezd v rámci rekonštrukcii slimákov ulíc Javorová, 
Dubová, Gaštanová, Topoľová 

 Členovia MsV sa dohodli na hlavných úlohách pre rok 2019: 

 Vybudovanie nových parkovacích miest a vyriešenie dopravnej situácie v tzv. slimákoch  
na Javorovej ulici (hlavná priorita), následne Dubovej ulici, Gaštanovej ulici a Topoľovej ulici; 

 Vypracovanie projektu revitalizácie mestského parku na sídlisku Tarča; 

 Spolupráca MsV č. 2 s MsV č. 6 pri požiadavke zrealizovania projektu sprejazdnenia tzv. starej 
Rožňavskej cesty, tzn. dopracovanie štúdie projektu pre realizáciu projektu; 

 Doplnenie verejného osvetlenia v dohodnutých lokalitách. 

 predseda MsV navrhol stanoviť dátum zasadania MsV na prvý utorok v mesiaci o 16:00; 

 predseda MsV navrhol v mesiaci apríl/máj obhliadku požiadaviek a potrieb realizácie  

 predseda MsV navrhol raz ročne zvolávať stretnutie s občanmi spolu s pánom primátorom, vedúcich 
oddelení zodpovedných za realizáciu požiadaviek MsV 

 predseda MsV navrhol zriadenie facebook ´komunity´ pre MsV č. 2 

 predseda MsV sa poďakoval prítomným za účasť, najbližšie zasadnutie je plánované na 02.04.2019 
o 16:00 v jedálni budovy ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 
 
 

Požiadavky do úloh: 

 predložiť projekt plánovanej realizácie výstavby bytových jednotiek v objekte bývalej MŠ na Javorovej 
ulici ešte pred realizáciou na pripomienkovanie na zasadnutí MsV; (OVaD) 

 prizývať predsedu MsV č.2 k stretnutiam ohľadom plánovanej realizácie výstavby bytových jednotiek v 
objekte bývalej MŠ na Javorovej ulici a informovaniu z MsÚ; (OVaD) 

 výrub/orez stromu v zmysle Žiadosti o výrub stromu zaslanej pred 5 rokmi na ulici Javorová 1-2; (OKS) 
 výrub zelene pre zväčšenie parkovacej plochy na Dubovej ulici; (OVaD, OKS) 
 oprava chodníka medzi Dubovou ulicou a Lipovou ulicou, v smere k detskému ihrisku, chodník vysypaný 

štrkom; (OVaD) 
 realizácia chýbajúceho chodníka z Topoľovej ulice v smere do mesta, v smere k predajni potravín 

a pekárne; (OVaD) 
 požiadavka MsV vybrať niekoľko miest pozdĺž brezovej ulice v garážových častiach podľa potrieb, 

navoziť tam štrk pre potreby opravy povrchu obyvateľmi; (OVaD) 
 vyriešiť parkovanie na ulici Gaštanová, zabrániť parkovaniu v neprehľadnej zákrute, návrh odstrániť časť 

trávnatej plochy a vytvoriť parkovacie miesta tam; (OVaD), dohodnúť po obhliadke 
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 MsV odporúča schváliť zmenu Územného plánu v súlade so zámerom predloženým zástupcom IMPOL 
HOLDING, a.s., p. Loumom 

 doriešiť situáciu so zástavkou pri OD Družba, potreba prístrešku; (OVaD) 
 pravidelné riešenie situácie nafúkaného lístia v okolí OD Družba; (OKS) 
 zvolávať hromadné akcie obyvateľmi príslušných lokalít, ktoré by boli venované aktuálnym potrebám 

sídliska, ako je hrabanie lístia, čistenie verejného priestranstva ; (členovia MsV) 
 otázka na časový horizont realizácie opravy schodov v parku sídliska Tarča – sedemstoročnica; (OVaD) 
 doplnenie odpadkových košov v parku pri OD Družba; (OKS) 
 oprava chodníka v smere od OD Družba ku MŠ; (OVaD) 
 vyčleniť cca 10 ks parkovacích miest na ulici Topoľová 15 – 17; (OVaD) 
 urgovať žiadosť o zrezanie borovice, Topoľová 13; (OKS) 
 orez konárov popri chodníku a ceste na Lipovej ulici smerom ku Športovej hale; (OKS) 
 reklamovať, prípadne opraviť oblúk vjazdu na Agátovú ulicu, zničený finišerom; (OVaD) 
 umiestnenie kontajnerových hniezd v rámci rekonštrukcii slimákov ulíc Javorová, Dubová, Gaštanová, 

Topoľová; (OVaD) 
 pripraviť súpis všetkých svetelných bodov, ktoré je potrebných doplniť; (členovia MsV) 
 zriadenie facebook ´komunity´ - MsV č. 2 pre verejnosť na facebooku; (KP) 

 
 

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 

 


