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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 5 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 20.05.2019 od 15:30 – 17:00 v teréne – obhliadka požiadaviek, 

sídlisko Tarča, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Ing. Vladimír Jančík 
Valter Retter 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

Mgr. Miroslav Majerčák 
Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Milan Mucha 

 

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

Anna Havašová 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
 

  
 

Prítomní občania: 

Priebeh stretnutia:  

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

 MsV upozornil na potrebu rekonštrukcie chodníka od Gymnázia na Javorovej ulici v smere ku Madaras 
parku; 

 MsV požaduje informáciu o možnostiach zveľadenia priestoru pred budovou potravín na Agátovej ulici, 
opravu pamätníka umiestneného v tejto lokalite (vlastníkom pozemku je COOP Jednota Liptovský 
Mikuláš);  

 MsV odporúča premiestniť informačnú tabuľu z budovy potravín COOP Jednota na Agátovej ulici  
pred budovu potravín; 

 MsV navrhuje obnoviť lavičku tvorenú 2 betónovými kvetináčmi – aktuálne jeden umiestnený  
pred lekárňou a druhý pred potravinami COOP Jednota; 

 MsV navrhuje kontajner na sklo samostatne umiestnený vo vnútroblokoch tzv. slimákoch na Javorovej 
a Dubovej ulici premiestniť ku ostatným kontajnerom na odpad; 

 MsV navrhuje opraviť betónové múry kontajnerových hniezd na Javorovej a Dubovej ulici (resp. na celom 
sídlisku Tarča podľa potrieb) a pri najbližšej možnosti využiť tento priestor pre podujatia zamerané  
na skrášľovanie priestorov sprejmi (Graffiti); 

 MsV navrhuje riešiť výmenu štrkového podkladu na detskom ihrisku na Javorovej ulici; 

 Medzi členmi MsV prebehla diskusia ohľadom sprístupnenia atletickej tartanovej dráhy na ZŠ Lipová 
verejnosti 

 Prevádzkový poriadok atletickej dráhy ZŠ Lipová: 
 apríl - september 
 Pondelok, Utorok, Piatok 16,00 hod. – 20,30 hod. 
 Streda, Štvrtok   16,00 hod. – 18,30 hod. 
 október - marec 
 Pondelok – Piatok  15,30 hod. – 17,00 hod. 
 Sobota, Nedeľa   tréningy AŠK Slávia, CVČ, volejbalisti, basketbalisti, karatisti...  
  júl  
 Pondelok – Nedeľa  9,00 hod. – 15,30 hod. + tréningy 

 MsV požaduje kontrolu MsP na ulici Javorová 7 – 10 zozadu od ZŠ, na chodníkoch parkujú autá; 

 MsV navrhuje vytvorenie parkovacích miest vo vnútrobloku (tzv. slimák) na Dubovej ulici vedľa 
trafostanice (Dubová 3836) – aktuálne chodník a zatrávnená plocha; 

 MsV navrhuje vytvorenie parkovacích miest vo vnútrobloku (tzv. slimák) na Dubovej ulici – pokračovanie 
od parkovacieho miesta oproti bytovému domu Dubová 2023/11 v smere ku Dubová 3836 odstránením 
časti zatrávnenej plochy;  

 MsV navrhuje nájsť odborníka pre revitalizáciu zelene na uliciach Lipová a Dubová, vyhodnotiť potrebu 
preriedenia stromov; 

 MsV požaduje opravu výtlkov na ceste vo vnútrobloku (tzv. slimák) na ulici Dubová; 

 Msv požaduje obnovenie žltých čiar pred kontajnermi vo vnútrobloku (tzv. slimák) na ulici Dubová; 

 MsV požaduje premiestnenie koša na psie exkrementy na Lipovej ulici na miesto dostupnejšie z chodníka; 

 MsV požaduje informáciu o možnosti doplnenia svetelného bodu verejného osvetlenia na chodník 
umiestnený vo vnútrobloku  pri ZŠ Lipová; 
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 MsV požaduje odstránenie zničeného nízkeho zábradlia vedľa bytového domu na ulici Lipová 2027/5; 

 predseda MsV sa poďakoval prítomným za účasť, najbližšie zasadnutie je plánované na 04.06.2019 
(utorok) o 16:00 v jedálni budovy ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves. 

 

Požiadavky do úloh: 

 oprava chodníka od Gymnázia na Javorovej ulici v smere ku Madaras parku; 
 informovanie o možnostiach zveľadenia priestoru pred budovou potravín na Agátovej ulici, opravu 

pamätníka umiestneného v tejto lokalite; 
 premiestnenie informačnej tabule z budovy potravín COOP Jednota na Agátovej ulici pred budovu 

potravín; 
 obnovenie lavičky tvorenej 2 betónovými kvetináčmi – aktuálne jeden umiestnený pred lekárňou a druhý  

pred potravinami COOP Jednota; 
 premiestnenie kontajnera na sklo ku ostatným kontajnerom na odpad vo vnútroblokoch tzv. slimákoch  

na Javorovej a Dubovej ulici; 
 oprava betónových múrov kontajnerových hniezd na Javorovej a Dubovej ulici (resp. na celom sídlisku 

Tarča podľa potrieb) a pri najbližšej možnosti využiť tento priestor pre podujatia zamerané na skrášľovanie 
priestorov sprejmi (Graffiti); 

 výmena štrkového podkladu na detskom ihrisku na Javorovej ulici; 
 kontrola MsP na ulici Javorová 7 – 10 zozadu od ZŠ, na chodníkoch parkujú autá; 
 vytvorenie parkovacích miest vo vnútrobloku (tzv. slimák) na Dubovej ulici vedľa trafostanice  

(Dubová 3836) – aktuálne chodník a zatrávnená plocha; 
 vytvorenie parkovacích miest vo vnútrobloku (tzv. slimák) na Dubovej ulici – pokračovanie  

od parkovacieho miesta oproti bytovému domu Dubová 2023/11 v smere ku Dubová 3836 odstránením 
časti zatrávnenej plochy; 

 nájsť odborníka pre revitalizáciu zelene na uliciach Lipová a Dubová, vyhodnotiť potrebu preriedenia 
stromov; 

 oprava výtlkov na ceste vo vnútrobloku (tzv. slimák) na ulici Dubová; 
 obnovenie žltých čiar pred kontajnermi vo vnútrobloku (tzv. slimák) na ulici Dubová; 
 premiestnenie koša na psie exkrementy na Lipovej ulici na miesto dostupnejšie z chodníka; 
 informovanie o možnosti doplnenia svetelného bodu verejného osvetlenia na chodník umiestnený  

vo vnútrobloku  pri ZŠ Lipová; 
 odstránenie zničeného zábradlia vedľa bytového domu na ulici Lipová 2027/5; 
 

 
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


