
Petície prijaté a vybavené mestom Spišská Nová Ves v roku 2019 

Dátum 
doručenia 

a vybavenia 

 
Predmet petície 

 
Počet 

podpisov 

 
Petíciu 
vybavil 

 
Výsledok vybavenia 

 
07. 05. 2019 
07. 06. 2019 

 

 
Petícia č. 1  
Oprava cesty na Drevárskej 
ulici v Spišskej Novej Vsi 

 
14 

 
Vedúci  

oddelenia 
výstavby a 

dopravy 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote. Výsledok vybavenia 

zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom 
verejnej moci.  Mesto zabezpečí 

opravu výtlkov 
v predpokladanom termíne 07-

08/2019. 
 
27. 06. 2019 
08. 08. 2019 

 

 
Petícia č. 2  
Petícia s požiadavkou na 
riešenie prístupovej 
komunikácie v mestskej 
časti Novoveská Huta 

 
5 

 
Vedúci  

oddelenia 
výstavby a 

dopravy 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote. Výsledok vybavenia 

zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom 
verejnej moci.  Mesto zabezpečí 

odvedenie dažďovej vody do 
priľahlých rigolov a potoka 

v predpokladanom termíne 08-
09/2019. 

 
22. 07. 2019 
02. 09. 2019 

 
Petícia č. 3 
Petícia za riešenie 
neúnosnej dopravnej 
situácie na ulici Juraja 
Fándlyho v Spišskej Novej 
Vsi 

 
 

23 

 
Vedúci  

oddelenia 
výstavby a 

dopravy 
 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote. Výsledok vybavenia 

zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom 

verejnej moci. Mesto zadalo 
spracovanie dopravného 

návrhu, ktorý bude následne 
prerokovaný s príslušnými 
orgánmi štátnej a verejnej 

správy. 
22. 08. 2019 
02. 09. 2019 

Petícia č. 4 
Nesúhlas občanov 
Javorovej ulice a Agátovej 
ulice so zámerom 
súkromného investora 
s prestavbou objektu 
bývalej materskej školy na 
bytový dom na Javorovej 
ulici v Spišskej Novej Vsi 

 
 

110 

 
 
- 
 
 

 
Petícia obsahovala viaceré 

vecné nedostatky, ktoré 
neumožnili jej prešetrenie  

a vybavenie. 
 

Petícia bola odložená. 
 

 

 
01. 10. 2019 
05. 11. 2019 

 
Petícia č. 5 
Rekonštrukcia chodníkov 
a cestnej komunikácie na 
Koceľovej ulici v Spišskej 
Novej Vsi 

 
 

16 

 
Vedúci  

oddelenia 
výstavby a 

dopravy 
 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote. Výsledok vybavenia 
zaslaný osobám určeným na 

zastupovanie v styku s orgánom 
verejnej moci. Po schválení 
komplexnej rekonštrukcie 

predmetnej lokality poslancami 
MsZ bude vypracovaná 

projektová dokumentácia  
a vybavené stavebné povolenie. 
Následne sa môže pristúpiť ku 

komplexnej rekonštrukcii 
Koceľovej ulice.   

 

  



 
Dátum 

doručenia 
a vybavenia 

 
Predmet petície 

 
Počet 

podpisov 

 
Petíciu 
vybavil 

 
Výsledok vybavenia 

 
07. 10. 2019 
20. 11. 2019 

 

 
Petícia č. 6  
Nesúhlas občanov 
Javorovej ulice a Agátovej 
ulice so zámerom 
súkromného investora 
s prestavbou objektu 
bývalej materskej školy na 
bytový dom na Javorovej 
ulici v Spišskej Novej Vsi 

 
66 

 
Vedúci  

oddelenia 
územného 
plánovania 

a stavebného 
poriadku 

 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote. Výsledok vybavenia 

petície bol zaslaný osobe určenej 
na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci.  
Petícia bola prerokovaná dňa    

17. 10. 2019 za účasti  zástupcov 
mesta Spišská Nová Ves, 

súkromného investora stavby, 
projektanta a dotknutých 

obyvateľov.   
Výstavba polyfunkčné domu 
nie je v rozpore s právnymi 
predpismi, verejným alebo 
iným spoločným záujmom. 

 
Vypracovala:  Ing. Alena Hudáčeková, útvar hlavného kontrolóra     
 
 
 
 

Ing. Peter Biskup 
                                       hlavný kontrolór mesta, v. r.   
         


