
Zápis č.11/2016
zo zasadnutia MsV Č. 9,

konaného dňa 16.03.2017 od 15:30 hod. do 16:30 hod., v priestoroch Stredncj odbornej školy
drevárskej ‚ Filinského 7v Spišskej Novej Vsi

Prítomní: Ondrej Pavlanský, MUDr. Ján Pukluš, Ing. Milan Mucha, Mgr. Mária Pirníková, Ing. l-lelena
Poklembová, Mário Slivoš (MsP)

Neprítomaí: Mgr. Gustáv Krajči. Ing. Marek Hrabovský, Ing. Tomáš Krempaský, Mário Slivoš,
Ľubomír Slaninka, Ing. Ján Klacik

1. Otvorenie zasadnutia

2. P. Mucha informoval o plnení úloh

3. Členovia MsV zadefinoval hlavné požiadavky pre rok 20]?:
I. Realizácia osvetlenia chodníka na Púpapovej ul.
II. Plynolikácia Púpavovej ulice
lJl.Realizácia chodníka na Púpavovej uJici
IV. Vyasfaltovanie detského ihriska nachádzajúceho sa za bytovým domov na Filinského ulici
V. Oprava schodísk vedúcich od Telepu k podjazdu a od podjazdu na Fabiniho ul. (na strane Gymnázia)

Nakol‘ko prvé tri úlohy sú zadefinované na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, MW žiada mesto
Spišská Nová Ves o iniciovanie stretnutia s vlastníkom pozemkov. Spomínaná ulica je jedinou
prístupovou cestou k obytnej časti a ked‘že táto mestská časť nic je obytnou zónou, z dopravného
hI‘adíska by mali chodci využivať na presun predovšetkým chodník, který v tomto prípade nie je
zrealizovaný. Ulica nic je taktiež osvetlená, čím vzniká riziko kolízie chodcov a automobilov v čase
zníženej viditeFnosti.

4. MUDr. Pukluš predniesol svoje postrehy:
- poukázal na nevyhovujúci stav chodníka vedúceho popri komunikácii v časti s rnaximálne

dovolenou rýchlosťou 80 kmih a možnost‘jeho obnovy,
- požaduje informáciu o chýbajúcom odbočovacom pruhu pri rampách v smere od sídliska Západ

I na Radlinského ulicu.
- poukázal na vylvárajúcu sa skládku odpadu pri železničnom priecestí oproti záhradkárskej

oblasti VSD.

5. MW sa dohodol. že osloví MsÚ za účclom možnosti obnovy oddychových zón nachádzajůcich sa na
trase od domovej výstavby Blaumont k tisícročnej kaplnke formou podania projektu.

6. Predseda MsV poďakoval členom za ťičasť a termín najbližšieho stretnutia sa určí v dostatočnom
predstihu.

Zapisovatel: Ing. Milan Mucha

Ondrej Pavlanskýřľ


