
 1

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve  

v Spišskej Novej Vsi konaného 23. 7. 2019 

 
 

Trvanie:    14.00 – 19.00 hod. 
Miesto zasadnutia:  Výjazdové zasadnutie – lokalita Kráľov prameň, Grajnár, NCH 

Medvedia dolka 
Prítomní členovia:   Valter Retter, Ing. Zuzana Záborská, Mgr. Peter Bednár,  
                                                     Mgr. Tomáš Cehlár, Eva Kopperová, DiS. art., Ing. Pavol Marcin,  
    Mgr. Vladimír Nováček 
Ospravedlnený:   Ing. Milan Varga 
Prizvaní hostia:   Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč, Oliver Buza, Ján Kožík  
 
Program výjazdového zasadnutia: 

1. Stretnutie na parkovisku pred budovou spoločnosti Lesy Mesta Spišská Nová Ves 
v Novoveskej Hute 

2. Prehliadka lokality Kráľov prameň   
3. Prehliadka strediska Grajnár 
4. Prehliadka Náučného chodníka Medvedia dolka 
5. Diskusia 
6. Záver 

 

Prerokované:  

 

p. Retter 

- privítal členov komisie a hostí,  
- oboznámil prítomných s programom. 

 
 

     Členovia komisie spolu so zástupcami spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves postupne 
navštívili jednotlivé lokality, ktorých oprava či skultivovanie rozšíri možnosti na trávenie 
voľného času v okolí mesta nielen pre obyvateľov ale aj návštevníkov, či turistov. 
 
     Prvou zastávkou výjazdového zasadnutia bola lokalita Kráľov prameň. Ešte nedávno bolo 
toto miesto pri troch studničkách miestom stretávania sa Novovešťanov a organizovania 
opekačiek či guláš partií. Prítomní sa jednohlasne zhodli na potrebe obnovy tohto 
príjemného miesta. Pomoc prisľúbil aj riaditeľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves Ing. 
Ján Novák. 
 
     Následne sa prítomní presunuli do strediska Grajnár, ktoré je vyhľadávaným miestom pre 
milovníkov bežeckého lyžovania. Ing.  Zuzana Záborská, ktorá je zároveň aj predsedníčkou 
predstavenstva OOCR Slovenský raj & Spiš, priblížila projekt obnovy areálu. V projekte sa 
hlavne zamerali na značenie a zimnú údržbu. Momentálne projekt posudzuje Úrad vlády.  
 
     Dlhý čas sa hovorí o tom, že jednou z vyhľadávaných atrakcií v blízkosti mesta by mohla 
byť vyhliadková veža. A to už v blízkej dobe. Pracovníci spoločnosti Lesy mesta mali niekoľko 
návrhov na jej umiestnenie. Členovia komisie sa nakoniec dohodli na lokalite v Schulerlochu. 
Toto miesto je od mesta vzdialené približne 40 minút chôdze  a od kaplnky Panny Márie 
Karmelskej len 20 minút. Vežu by mohli využívať aj deti zo spišskonovoveských škôl. 
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     Posledným miestom, ktoré členovia komisie s pracovníkmi spoločnosti Lesy mesta 
navštívili, bol náučný chodník Medvedia dolka. Prítomní sa i v tomto prípade zhodli na 
potrebe obnovy tohto príjemného lesného areálu nad Novoveskou Hutou. Po dohode 
s pracovníkmi spoločnosti Lesy mesta bolo z ich strany prisľúbené grafické spracovanie 
návrhu NCH.     
 
p. Retter 

- navrhol termín ďalšieho zasadnutia komisie, ktoré by malo byť približne na jeseň 
2019,  

- na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
  
 
      
                                                                      
                             Valter Retter 
                                                                                                                         predseda komisie  
 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Barbuščáková 
 
 
 
 


