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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 13 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 10.06.2020 od 16:00 – 17:00, v zasadačke BK v Športovej hale 

v Spišskej Novej Vsi. 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Mgr. Miroslav Majerčák 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Anna Havašová 
Ing. Milan Mucha 

Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Peter Hamrák 
DiS. art. Eva Kopperová 
Valter Retter 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

  
 

Neprítomní:   
Ing. Vladimír Jančík 
Ladislav Herich 
 

 
 

 

 
Prítomní hostia:  
p. Louma (zástupca spoločnosti IMPOL HOLDING, a.s.) 

Priebeh stretnutia:  

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

 predseda MsV privítal hostí a prenechal priestor na prednesenie požiadaviek;.  

 p. Louma odprezentoval členom MsV investičný zámer spoločnosti IMPOL HOLDING, a. s. realizáciu  
2. etapy rekonštrukcie OD Družba v zmysle predložených materiálov. Realizáciou zámeru dôjde k výrubu 
stromov a odstráneniu časti plochy verejnej zelene, kde investor plánuje zabezpečiť náhradnú výsadbu 
v požadovanom rozsahu a zároveň realizáciu zelenej strechy na rekonštruovanom objekte. 
MsV odporúča realizáciu investičného zámeru odprezentovaného p. Loumom, zástupcom 
investora IMPOL HOLDING, a.s., s podmienkou vykonania náhradnej výsadby zodpovedajúcej  
spoločenskej hodnote odstránených drevín. Požaduje doplnenie vizualizácie projektu. 

 p. Louma odprezentoval členom MsV investičný zámer spoločnosti IMPOL HOLDING, a. s. rekonštrukcie 
budovy na ulici Topoľová 19. Projekt predpokladá vysporiadanie pozemku za účelom realizácie školského 
dvora pre MŠ a prislúchajúcich parkovacích miest. Súčasťou riešenia má byť doplnenie chodníka 
vedúceho okolo budovy MŠ. 
MsV odporúča realizáciu investičného zámeru investora IMPOL HOLDING, a.s. po splnení 
podmienok stavebného povolenia, resp. stanoviska OVaD. 

 MsV navrhuje zvážiť uzavretie schodiska 700-ročnice vzhľadom na zlý technický stav schodiska. 

 MsV požaduje zber pokosenej trávy v mestskom parku pri OD Družba v nadväznosti na kosenie. 

 predseda MsV sa poďakoval prítomným za účasť. 
 

Požiadavky do úloh: 

 zber pokosenej trávy v mestskom parku pri OD Družba v nadväznosti na kosenie, 
 zvážiť uzavretie schodiska 700-ročnice vzhľadom na zlý technický stav schodiska. 

 

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


