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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia č. 12 MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 04.02.2020 od 16:00 – 17:00, v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Ing. Vladimír Jančík 
Mgr. Miroslav Majerčák 
Mgr. Ing. Igor Geletka 

Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Peter Hamrák 
DiS. art. Eva Kopperová 
Ing. Milan Mucha 

Ing. Zuzana Valkoššáková  
 

Neprítomní:   
Ladislav Herich 
Anna Havašová 
Valter Retter 

 
 

 

 
Prítomní občania:  
p. Smižanský  

Priebeh stretnutia:  

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

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

 p. Smižanský požiadal o informáciu o plánovaných aktivitách na sídlisku Tarča, o plánovanej prístavbe 
a nadstavbe budovy na Javorovej ulici;  

 predseda v krátkosti informoval o záveroch z mimoriadneho zasadnutia MsV, ktoré bolo venované 
problematike povolenia prístavby a nadstavby budovy na Javorovej ulici a s tým súvisiacimi objektmi 
zo dňa 17.10.2019; 

 ďalej informoval prítomných o založení mestského podniku služieb MEPOS SNV s.r.o. a jeho 
činnosti; 

 pripomenul aktuálny stav riešenia rekonštrukcie vnútroblokového parkovania na Javorovej ulici - 
príprava PD v roku 2020, realizácia v roku 2021, zároveň prezentoval zámer čiastočnej realizácie 
menšej parkovacej plochy pri PNS ešte v roku 2020. Predpoklad realizácie rekonštrukcie na ďalšej 
ulici je v roku 2022-2023; 

 informoval prítomných o plánovanom stretnutí k technickému riešeniu realizácie rekonštrukcie 
schodov pri pamätníku 700-ročnice s pánom primátorom a vedúcim oddelenia výstavby a dopravy 
Ing. Muchom; 

 informoval prítomných, že občania majú možnosť požiadať Mesto o poskytnutie posypovej soli, ktorú 
je možné na základe žiadosti bezplatne doručiť do každého vchodu bytových domov. 
Bližšie informácie: Ing. M. Mucha, 053/4152 332 

 predseda navrhol zorganizovať svojpomocnú realizáciu vysprávok a následného vymaľovania múrov 
tvoriacich kontajnerové hniezda na sídlisku Tarča ako spoluprácu občanov sídliska a členov MsV. 
Predseda už požiadal Mesto o materiálové zabezpečenie, ktoré mu bolo v prípade záujmu prisľúbené. 
Navrhol realizáciu po Veľkej noci. Požiadal členov MsV o premyslenie možnosti realizácie tohto zámeru, 
na ktorých by sa dohodli na najbližšom zasadnutí MsV, zistiť možnosti zabezpečenia sprejerov, prípadne 
žiakov ZUŠ, či ZŠ. 

 členovia MsV sa dohodli na kontaktovaní majiteľa budovy potravín COOP Jednota na Agátovej ulici 
ohľadom možnosti opravy fasády tejto budovy - zabezpečí Ing. Jančík. 

 predseda MsV sa poďakoval prítomným za účasť, najbližšie zasadnutie je plánované na 03.03.2020 
(utorok) o 16:00 v jedálni budovy ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves. 

 

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 


