
Zápis zo zasadnutia Mestského výboru č. 8 zo dňa 22. 2. 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Ing.Kolesár 

- Privítal prítomných, 

- Vyhodnotil splnenie úloh z prechádzajúcich zasadnutí MsV : 

1. K úlohe č.1 – na Gorazdovej ulici  č.10-12 (z uličného traktu) umiestniť zátarasu 

tak, aby sa zamedzilo parkovaniu (chýba strom, resp.iná zátarasa). To isté platí aj 

pre ulicu Kollárova a Slovenská, aby sa zamedzilo  parkovaniu na zeleni. 

2. K úlohe č.2 – MsV  trvá na tom, aby sa pri zbere komunálneho odpadu  -  z 

kontajnerov ,  na ulici Gorazdova likvidoval  aj odpad uložený mimo (pri) 

kontajneri. 

Bc.Novoroľníková  

- Na ul.Gorazdova 12 –  sa nachádza kanalizačný poklop (na zelenej ploche), pri  

ktorom je diera o priemere 25 cm, v ktorej sa začína prepadať zemina (výskyt 

potkanov).  Navrhuje preveriť stav kanalizácie a dôvod prepadu, a jeho  následnú 

opravu. 

Ing.Susa Peter  

- Oboznámil nás etapizáciou rek. a modernizácie mestských komunikácii v Spišskej 

Novej Vsi. Predložil aktuálnu tabuľku priebehu etapizácie rek. a mod. MK v starom 

meste. V roku 2017  prebehne modernizácia MK na ul. Hviezdoslavovej, B.Nemcovej 

a Kollárovej. V roku 2018 na ul. Odborárov. 

Ing.Kolesár  

- Oboznámil MsV  so žiadosťou manželov Vadelových z ul. J.Fabiniho č.13 o opravu 

chodníka, ktorý vedie od Úradu práce po koniec ulice, smerom k ul Vajanského. MsV 

žiada, aby sa preveril stav  chodníka a následne MsV spolu s MsÚ zváži potrebu jeho 

opravy. 

- Oboznámil prítomných s e-mailom  p.Tremka o vhodnosti umiestnenia  zábradlia pred 

Poštou  a jeho farebného zhotovenia. MsV doporučuje MsÚ, aby problematiku 

prejednal s ODI PZ SR a o výsledku informoval MsV. MsV berie na vedomie 

elektronickú komunikáciu Ing. Gondu s p.Tremkom k uvedenej problematike. 

 

- SNV je od 11.1.2017  prvým mestom na Slovensku , ktoré ma 24 hodín denne verejne 

dostupný defibrilátor, ktorý je umiestnený na budove TIC. Najbližšie pribudnú 

v hliadkových automobilov našej MsP. 

 



- Kamerový systém v meste je plne funkčný a bezporuchový. V súčasnom období je 

umiestnených 26 kamier na 16 miestach. 

 

- Pri  Malom kostole je v súčasnosti detské ihrisko,  s ktorým sa počíta aj po 

rekonštrukcii Levočskej ulice. MsV žiada preveriť o akej forme detského ihriska sa 

v projekte uvažuje.  

 

- MsV žiada na jar doplniť pieskom existujúce detské ihriská . 

 

- MsV požaduje predloženie informácie, či nedošlo k zmene koncepcie detských ihrísk 

na r.2016-2020, hlavne ako sa to týka MsV č.8. 

Úlohy. 

1 Na Gorazdovej ulici  č.10-12 (z uličného traktu) umiestniť zátarasu, aby sa 

zamedzilo parkovaniu (chýba strom, resp.iná zátarasa). To isté platí aj pre ulicu 

Kollárova a Slovenská, aby sa zamedzilo  parkovaniu na zeleni. 

2  MsV  trvá na tom, aby sa pri zbere komunálneho odpadu  -  z kontajnerov,  na 

ulici Gorazdova likvidoval  aj odpad uložený mimo (pri) kontajneri. 

3 Požaduje preveriť stav kanalizácie na ul. Gorazdova 12 a zistiť dôvod prepadu 

kanála a zeminy,  a jeho následnú opravu. 

4 MsV žiada, aby sa preveril stav  chodníka na ul. Fabiniho č.13. Chodník, ktorý 

vedie od Úradu práce, smerom k ul.Vajanského ul.  

5 MsV požaduje prejednať žiadosť p.Tremka o vhodnosti umiestnenia a zafarbenia  

zábradlia na Štefan.námestí (pred Poštou)  s ODI PZ SR a o výsledku informovať 

aj MsV.  

6 MsV žiada predloženie informácie o zmenách koncepcie detských ihrísk na 

r.2016-2020, hlavne ako sa to dotkne MsV č.8. 

7 MsV žiada o predloženie informácie o tom, ako sa v budúcnosti bude realizovať 

rekonštrukcia  detského ihriska pri malom kostole  v rámci rekonštrukcie 

Levočskej ul., resp. pripravovanej rekonštrukcie býv. CVČ. 

8 MsV  žiada v jarných mesiacoch o doplnenie existujúcich pieskovísk pieskom. 

 

 

 

 

Zapísala : Ing Jana Valkošáková                                   Ing.Vasil Kolesár 

                                                                                      predseda MsV č.8 

 

 


