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

konaného dňa 23.09.2020 od 16:00 – 17:00, v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves. 
 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Ing. Vladimír Jančík 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Peter Hamrák 
Valter Retter 
 

  
 

Neprítomní:   
Ladislav Herich 
Mgr. Miroslav Majerčák 
Anna Havašová 
DiS. art. Eva Kopperová 

Ing. Milan Mucha 
 

 

 
Prítomní hostia:  
- 

Priebeh stretnutia:  
 zasadnutie otvoril a viedol predseda MsV č. 2 Mgr. Rastislav Javorský; 
 predseda MsV prenechal priestor na prednesenie požiadaviek;  
 p. Hamrák odprezentoval členom MsV požiadavku záhradkárov zo ZO SPIŠ na odsúhlasenie vytvorenia 

parkovacej plochy na pozemkoch C-KN 9581/11 a C-KN 9581/10, ktoré sú vo vlastníctve mesta. 
Predmetné parcely sú v súčasnosti zarastené vysokou trávou a nízkymi drevinami - pozemky sú 
v neudržiavanom stave. Členovia ZO SPIŠ požadujú odstránenie kríkov, vykosenie predmetných 
pozemkov a hrubé terénne úpravy. Ďalšie povrchové úpravy by boli realizované svojpomocne 
záhradkármi so súhlasom mesta. 
MsV navrhuje vykosenie a úpravu plochy predmetných pozemkov; 

 p. Hamrák predložil návrh projektu pre zapojenie sa do výzvy na predkladanie projektov DOBRÁ VEC, a to 
realizáciu workout ihriska. Žiaden iný návrh nebol za MsV č. 2 v rámci predmetnej výzvy predložený. 
Členovia MsV predložený návrh p. Hamráka odsúhlasili;  

 MsV opätovne požaduje prehodnotiť požiadavku zo Zasadnutia MsV č. 2 konaného dňa 20.05.2019 - MsV 
navrhuje nájsť odborníka pre revitalizáciu zelene na uliciach Lipová a Dubová, vyhodnotiť potrebu 
preriedenia stromov; 

 MsV požaduje posúdiť umiestnenie dopravného zrkadla na ulici Vyšný Hámor v zákrute pred mostom 
v smere z Brezovej ulice na Vyšný hámor z dôvodu zlej viditeľnosti; 

 členovia MsV sa dohodli na konaní Zasadnutí MsV v každý prvý utorok v mesiaci tak, ako to bolo 
zaužívané; 

 predseda MsV sa poďakoval prítomným za účasť. 
 

Požiadavky do úloh: 

 vykosenie a úpravu plochy mestských pozemkov C-KN 9581/11 a C-KN 9581/10 pre účely vytvorenia 
parkovacej plochy, 

 opätovne prehodnotiť požiadavku zo Zasadnutia MsV č. 2 konaného dňa 20.05.2019 - nájsť odborníka pre 
revitalizáciu zelene na uliciach Lipová a Dubová, vyhodnotiť potrebu preriedenia stromov, 

 posúdenie umiestnenia dopravného zrkadla na ulici Vyšný Hámor v zákrute pred mostom v smere 
z Brezovej ulice na Vyšný hámor z dôvodu zlej viditeľnosti. 

 

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


