
                                                        Z á p i s n i c a 
 
              zo zasadnutia MsV č. 2 konaného dňa  6. 6. 2011  v Spišskej Novej Vsi 
 
 
 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Predseda MsV privítal prítomných členov, ospravedlnil MUDr. Mokriša a Ing. Petka, 
ktorý je PN. 
Privítal prítomných občanov p. Koreňovú a p. Kapsdorferovú, p. Gazdurovú a p. 
Mulíkovú. 
p. Koreňová a p. Kapsdorferová mali pripomienky k parkovaniu áut pozdĺž cesty na 
Topoľovej ul. Je potrebné touto problematikou sa zaoberať, nakoľko na tejto ul. je 
veľa zelených plôch, od bloku hlavne po ľavej strane Topoľovej ul., ktoré by bolo 
možné upraviť na parkovanie áut. 
Ďalej hovorili  o upratovaní chodníka pozdĺž bloku na tejto ul., kde žijú prestarlí 
obyvatelia a v zime je problém s odpratávaním snehu. Taktiež nie je dobrý prístup do 
obchodu v tejto časti, nakoľko všade parkujú autá. 
Je potrebné zrezať veľký listnatý strom – javor, nakoľko je problém s opadávaním 
lístia  a toto je rozfukované po celej ulici. 
Pripomienku mali k údržbe areálu bývalej MŠ na Gaštanovej ul. O tento areál sa 
nikto nestará. 
p. Mulíková z Brezovej 10 mala požiadavku na bezbariérový prechod zo zadnej časti 
tohto 
bloku. 
p. Gazdurová z Dubovej 11 
Mala požiadavku na obnovu chodníka cez park smerom ku zastávke  MHD na Lipovú 
ul. 
V zadnej časti Dubová 12-16 stojí sústavne voda po daždi a potom je tento priestor 
rozbahnený. Pred blokom Dubová 8, 9 a 10 je vyschnutý strom, ktorý je potrebné 
zrezať. 
 
Predseda MsV informoval prítomných, že na zasadnutí, kedy sa robila obhliadka 
sídliska bolo konštatované, že na Topoľovej a Gaštanovej ul. sa budú riešiť 
parkoviská a pokračovať vo výsadbe zelene podľa vypracovaného projektu. 
 
Informoval prítomných o parkovaní na Javorovej ul., ktoré sme považovali za 
prvoradé, nakoľko je tam Gymnázium a tu sa vybudoval aj chodník pre žiakov. 
Vybudovaním parkovacích miest v tejto lokalite sa treba zaoberať a túto časť ukončiť. 
 
 
M e s t s k ý   v ý b o r   žiada previesť revíziu svietidiel na Tarči – v zadnej časti 
Agátovej ul. nesvietia svietidlá /pripomienka Mgr. Sopka - člena MsV/ 
 
M e s t s k ý   v ý b o r  žiada realizovať nenáročné parkovacie miesta na Gaštanovej 
ul. 9 
pred vstupom  do býv. MŠ, premiestniť kontajnery a vyznačiť parkovacie miesta.. 
 



 
Predseda MsV previedol rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé časti – ul. pre 
všetkých členov MsV.  
 
Ing. Filip                    Kamenný obrázok 
 
Mgr. Sopko               Brezová 1, 2, 3   celá Agátová ul. 
 
Z. Bečariková           celá Javorová a Dubová ul. 
 
MUDr. Mokriš           Brezová 4-14  
 
P. Suchý                   Lipová ul.a Gaštanová ul.  
 
RNDr. K. Spustová   Brezová 21-23, celá Topoľová ul. a školy 
 
Ing. P. Petko             Brezová 15-20  Domov dôchodcov a Vyšný Hámor 
 
Mgr. R. Javorský  
a RSDr. Beňa           Priemyselná zóna, ZOO a Hájik 
 
 
Po vyčerpaní programu a rozdelení úloh pre jednotlivých členov MsV predseda 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
Cez  letné obdobie sa zasadnutie MsV nebude konať / iba podľa potreby/. 
Nasledujúce zasadnutie bude až v mesiaci  s e p t e m b e r. 
 
 
 
 
 
                                                                                RSDr. Juraj  B e ň a,  v. r. 
                                                                                     predseda MsV č. 2 
 

 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


