
Zápis Č .5/2015

zo zasadnutia MsV Č. 9,
konaného dňa 02.09.2015 od 15:30 hod. do 17:00 hod., v pricstoroch krytej strelnice,

Radlinského 17 v Spišskej Novej Vsi

Prítomní: Ondrej Pavlanský. Ing. Ján Klacik, Mgr. Gustáv Krajči, Mgr. Mária Pirníková, MUDr. Ján
PukIuš, Ľubomír Slaninka, Ing. arch. Teodor Stubňa, Ing. Milan Mucha, Mário Slivoš

Neprítomní: Ing. Marek Hrabovský, Ing. Helena Poklembová, Ing. Tomáš Krempaský
Hostia: p. Mulík

1. Otvorenie zasadnutia MsV predsedom p. Pavlanským a privítanie hosťa.
2. Prednesenie požiadaviek host‘a

—
p. Mulíka:

- Zvážit‘ možnost‘ osadenia 1Mb tabúl‘ pri detskom ihrisku, resp. navrhnutie vhodnej lokality pre
umiestnenie tabule (Organizačné oddelenie)

- Oprava chodnika vedúceho od podjazdu okolo domu p. Suhajdu s vyústenim na Radlinského ul.
- Oprava chodnika vedúceho popri ceste ]l/536 v úseku sod schodiska vedúceho k autobusovej

zastávka až po ukončenie chodníka pri Radlinského ul.
3. lnformovanie členov MsV o projekte .‚Oddychovej zóny“ predsedom MsV
4. Odprezentovanie projektu p. Ľubomirom Slaninkom

- Projekt nacenený na cca 8-I 0 000€
- Projekt bude podaný cez OZ BD na Filinského ul.
- Projekt bol odsúhlasený formou hlasovania: Hlasovalo: 6, Za: 6. Proti: O

5. Diskusia ohľadom úpravy chodnika vedúceho poza záhradky v záhradkarskej oblasti „Blaurnonr‘
- Navrhnuté riešenie vysypania recyklikouje nevhodné kvůli podkladu

-
p. Krajči poukazuje na potrebu obnovy odvodňovacieho rygola aby voda nestekala po ceste

- Navrhnutéje zvolanie rokovania za účasti Mesta Sp.N.Ves, urbariátu a zástupcov majiteľov záhradok
6. Opätovne vznesená požiadavka členov MsV pre opravu chodníkov (súhlasne s bodom 2) a úpravu tzv.

Harichovského chodníka — potreba oslovenia KSK nakol‘ko chodníky sú v ich správe (OVaD, OKS)
7. Požiadavka p. Pirnikovej na realizáciu chodnika od autobusovej zastávky (smer od Levoče) vedúceho

popri Púpavovej ulici až po začiatok Narcisovej ulice.
8. Požiadavka p. Pavlanského na vypracovanie žiadosti k vyčisteniu koryta potoka Bwsník v mene MsV

a SVB na Filinského ul.
9. lnformovanie p. Pavlanského o vzniknutom probléme s parkovanim áut na Filinského ul. — problém

vzniknutý spoplatnenim parkovania pred NsP. Vodiči, ktori nechců platiť parkovné odstavujú
nekoordinovane svoje vozidlá na Filinského ul., čím výrazne obmedzuju prejazd Filinského ul. Na
základe tohto problému je vznesená požiadavka na Oddelenie výstavby a dopravy pre riešenie tohto
problému v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom.

10. Požiadavka pre OKS na častejší výsyp odpadkových košov umiestnených pri podjazde (p. Krajči).
II. Požiadavka pre MsP na častejšiu kontrolu hliadok pred BD na Filinského ul. z důvodu zvýšeného

pohybu agresívnych ľudí.

Najbližšie stretnutie je naplánované na 4.11.2015

Zapisovatel‘: Ing. Milan Mucha

Ondrej Pavlanský
Predseda MsV č.9



Prezenčná listina
zo zasadnutia MsV Č. 9

konaného dňa 02.09.2015 od li:30 hod. dol992 hod. v priestoroch krytej strelnice,

Predseda výboru:
Ondrej Pavlanský

Podprcdseda výboru:

Člcnovia:

Ing. Ján Klacik

Radlinského 17 v Spišskej Novej Vsi.
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(;estor MsÚ:

Ing. Marek Hrabovský

Mgr. Gustáv Krajči

Ing. Tomáš Krempaský

Mgr. Mária Pirniková

Ing. Helena Poklernbová

MUDr. Ján Pukluš

Ľubomír Slaninka

Ing. arch. Teodor Štubňa

Zapisovatel‘:

Gestor MsP:

Ing. Milan Mucha
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