
Z Á P I S 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 7 -  z  2. riadneho zasadnutia zo dňa 21.04.2015 
 
Program : 
1. Otvorenie a prezentácia   

2.  a/ Informácie o plnení požiadaviek MsV 

     b/ Prerokovanie požiadavky občanov Ul. Čsl. armády 11  a12, SNV  

     c/ Nové úlohy - požiadavky členov MsV  

3. Záver 

 
1.   Zasadnutie  otvorila a  prítomných privítala  predsedníčka MsV –  Bc. Ing. Janka 
Brziaková.  
 
2. a/  
- Na základe žiadosti obyvateľky Rázusovej ul. p. Eleny Greňovej, ktorá v zastúpení SVB 

Centrum, Rázusova 2 – 14, Spišská Nová Ves, ktorá podala na predchádzajúcom MsV 

žiadosť o úpravu nespevnenej plochy pri obytnom dome na Rázusovej ul. súp. Č. 292 (č. 6) 

v Sp. Novej Vsi, MsÚ, OVaD situáciu preverilo. Realizácia úlohy sa bude plniť podľa 

finančných možností oddelenia ( úloha je evidovaná na OVaD),  
- Chodník na Rázusovej ul. č. 46 ( požiadavka bola zaradená do HÚ na rok 2015) je opravený. 
 
2. b/ 
Zapisovateľka MsV obdržala email zo dňa 31.03.2015 s požiadavkou občanov Ul. Čsl. 
armády č. 11 a 12 – vo veci opravy kovovej zábrany oddeľujúcej chodník pre peších od 
parkoviska a miestnej komunikácie. Na zasadnutí prítomný vedúci OVaD – Ing. Peter Susa 
informoval členov MsV, že vznesená požiadavka bola oddelením akceptovaná a v najbližšej 
dobe zrealizovaná. 
 
2. c/ Nové úlohy – požiadavky členov MsV  
I. MsV opätovne žiada OVaD na základe požiadavky občanov Hanulovej ul. o nasledovné :  

- doplnenie a opravu chodníka – križovatka ul. Zvonárska a Hanulova,  

- preveriť a zabezpečiť opravu chodníka na Hanulovej ul. č. 35 – 40, pretože chodník má 

výdute, 
- prehodnotiť umiestnenie kontajnera v rámci jarného, resp. jesenného upratovania na  
Hanulovej ul. (miesto, kde bol umiestňovaný kedysi cca pred 10 rokmi),  
Ďalej žiada :  
- o opravu terénnych nerovností (jamy, výtlky) na miestnej komunikácií – pri odbočke 
z Mlynskej ul. na Ul. Brusník, 
- prerokovať dopravné značenie na križovatkách ulíc Hanulova a Konrádova 
 
II. MsV žiada OKS o nasledovné : 
- obnovu náterov na trhovisku, 

- obnovu náteru oplotenia na ZŠ Ing. Kožucha, pričom navrhuje zakúpenie farieb 

prostredníctvom ZŠ a realizáciu prác zabezpečiť cez ÚPSVaR Sp. Nová Ves, 
- zabezpečiť cez Správu cintorínov uzamykanie brán (v predu aj vzadu) na starom cintoríne 
v rovnakom čase. 
 
III. MsV žiada kompetentné oddelenia MsÚ, aby zabezpečili rokovanie s obchodníkmi , ktorí 
majú obchodné prevádzky vedľa prevádzky Združena a majú kontajnery na odpad umiestnené 
za touto prevádzkou, aby si zabezpečili kontajnerové miesta s oplotením, ktoré zabráni, aby sa 
odpady vplyvom vetra, nedostávali mimo tento priestor.    

 

3. Najbližšie zasadnutie MsV je plánované na jún 2015.  

 

Zapísala : Ing. Iveta Krajňáková 



 

 

 

 

 

 

 


