
                                                        Z á p i s n i c a 

 

                zo zasadnutia MsV, konaného dňa  15. 4. 2013 v Spišskej Novej Vsi 

 

 

  

 

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Členovia MsV sa zišli na Agátovej l za účelom obhliadky sídliska po zimnom období.. 

Pri tejto obhliadke sa členovia MsV vyjadrili k výrezom stromov, úpravy priestranstva, 

nenáročné parkovacie miesta ako aj detské ihriská. 

 

Podľa plánu sa na sídlisku mali vytvoriť nenáročné parkovacie miesta od Topoľovej ul. 

a detské ihriská od Agátovej ul. 

 

Mestský výbor pri obhliadke konštatoval: 

 

- okolo oplotenia detského ihriska na Agátovej ul. je potrebné dosypať štrk – oproti 

zdravotnému stredisku, 

- odstrániť železný stojan /autobusovej zastávky/ na Brezovej č. 5 a doplniť nový stojan 

na cest. poriadky MHD 

- zriadenie parkoviska na Javorovej ul. 7 z bočnej strany, kde je potrebné riešiť stĺp 

verejného osvetlenia plán tohto parkoviska bol predložený oddelením výstavby MsÚ 

- riešiť opravu chodníka pred Javorovou 11 a 12 /chodník je v dezolátnom stave/ 

- riešiť výstavbu chodníka pre žiakov ZŠ na Lipovej ul. po ľavej strane, vyznačenie 

prechodu pre chodcov od Lipovej 12. Tu je potrebné pre výstavbu chodníka zrezať 2 

stromy a riešiť stĺp verejného osvetlenia pri prechode do MŠ Lipová ul. 

- zriadenie nenáročného parkovacieho miesta pred Lipovou 8 a 9, taktiež  poriešiť 

parkovanie áut na priestore po bývalom stánku zeleniny pred vstupom na parkovisko 

obchodného centra 

- riešenie parkoviska pred Gaštanovou 1 v oblúku ku novinovému stánku ako aj priestor 

po Gaštanovú 2 

    

- vyznačenie prechodu pre chodcov ku DD Brezová 32 

       

Členovia MsV sa zaoberali zriadením nového parkoviska na Topoľovej ul. z bočnej strany 

bloku oproti predajni Klas. Táto požiadavka bola zahrnutá aj do Plánu HÚ na rok 2013. 

V týchto miestach je potrebné vytvoriť parkovacie miesta, nakoľko na tejto ul.sa parkuje 

v blízkosti vchodov a cesta je veľmi úzka na prejazd motorových vozidiel. 

Pri predložení návrhu sa členovia MsV zídu na posúdenie a vyjadrenie. 

 

Predseda MsV poďakoval prítomným za účasť na obhliadke sídliska, prípadné zmeny budú 

predložené na zasadnutie MsV dňa 6. mája o 16.00 hod. 

 

 

                                                                                       Ján  M o k r i š, v. r. 

                                                                                        predseda MsV č. 2 


