
MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠsKÁ NOVÁ VES

ČY 77ĺ

Mestský úrad SQišská Nová Ves. Štefánikovo námestie 1, 052 01 SQišská Nová Ves

Zápisnica Č. 112019 zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a územného plánovania pil MsZ v Spišskej Nove] Vsi

konanej dňa 20.3.2019 od 14C hod.,
v malej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi —2. Poschodie č. d. 304,

Štefánikovo námestie Č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Pozvaní: Mgr. Ing. Igor Geletka, Ing. Jozef Gonda, Valter Reher. Mgr. Tomáš Cehlár, Ing. arch, Máňa
Kleinová, Ing. Radomír Habas, PaedDr. Branislav Tkáč, Marcel Franko, Ing. Peter Susa, Ing.
Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček, Ing. Anna da Cruz

Pritomni: Mgr. Ing. Igor Geletka, Ing. Jozef Gonda, Valter Retter, Mgr. Tomáš Cehlár, Ing. arch. Mária
Kleinová, Ing. Radomír Habas, PaedDr. Branislav Tkáč, Marcel Franko, Ing. Peter Susa, Ing.
Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček, Ing. Anna da Cruz, Ing. Vladimir Holotňák,
Ing. Stanislav Lorko, Ing. Milan Mucha.

Nepritomni: -

Program:
1. Otvorenie
2. Základné informácie O činnosti komisie
3. Mestské výbory: - vyhodnotenie hlavných úloh MsV za rok 2018

plán hlavných úloh MsV na rok 2019 (od MW, ktoré už určili úlohy)
4. lnformatvna správa o návrhu 1. Zmeny rozpočtu za odd. komunálneho servisu. odd.

územného plánovania a stavebného poňadku, odd. výstavby a dopravy/ pdjatie uznesenia
5. Informatívna správa o realizácii, resp. príprave projektov:

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017-2018 (OVaD)
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia (OKS)
- Futbalový štadión (OVaD, STEZ)

6. Rózne / diskusia:
- VZN o parkovaní mesta 7/2011 — potreba zmeny (poplatky,

vymedzenie spoplatnených plóch, ..)
- lnformácia o žiadosuach na zmenu územného plánu mesta SNV

7. Záver



BOD č. 1: „Otvorenie“

Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ing. Igor Geletka. Privítal prítomných členov komisie a
oboznámil ich s programom rokovania. Zároveň navrhol ako bod 6a zaradenie do programu prerokovanie
informácie o zámere spoločnosti IMPOL HOLDING as. nadstavby a obnovy OC Družba, Lipová 20, Spišská
Nová Ves a žiadosti o jeho odsúhlasenie, O doplnení predložené programu dal hlasovat

Komisia jednohlasne odsúhlasila doplnený program rokovania.

BOD č. 2: „Základné informácie o činnosti komisie“

Predseda komisie oboznámil prítomných s náplňou činnosti Komisie výstavby, dopravy a územného plánovania,
jel úlohami a funkciami, v rámci kompetencií a působností komisie. Zároveň navrhol, aby sa pritomní vzájomne
predstavili.

BOD č. 3: „Vyhodnotenie hlavných úloh MsV za rok 2018“

Ing. Peter Susa oboznámil členov komisie 50 stavom plnenia úloh, ktoré vyplynuli z požiadaviek jednotlivých
mestských výborov. Ked‘že každý z členov dostal materiály v elektronickej podoba, vymenoval splnené
a ukončené úlohy a poukázal na najzávažnejšie úlohy, resp. dlhodobé problémy. V mestskom výbore č. 2
vyzdvihol požiadavku riešenia parkovacích miest na sidlisku Tarča komplexnou formou, tzn. rovnako pre všetky
ulice. Vymenoval zrekonštruované cestné komunikácie v rámci jednotlivých mestských výborov, vybudované
parkoviská, spomenul údržbu detských ihrísk. Pripravený je projekt výstavby parkoviska na Duklianskej ulici.
Úloha, ktorú je potrebné prehodnotiť, je potreba rekonštrukcie cesty a verejného osvetlenia Pod Tepličkou.
V mestskom výbore č. 9 je požiadavka rozširenia parkovania pri bytovom dome na Filinského ulici, ktoré
využívajú aj učitelia a študenti strednej odbornej školy. Uvažuje sa s použitím zatrávňovacich dlaždíc, ktoré boli
demontované na sidlisku Západ.
Upozornil, že pra jednotlivé požiadavky mestských výborov a komisií nie sú hneď automaticky vyčlenené
prostriedky z rozpočtu mesta, tie sa schva[ujú mestským zastupiterswom. Na základe schváleného rozpočtu
potom oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu a oddelenie územného plánovania úlohy
postupne riešia.

Mgr. Ing. Igor Geletka poznamenal, že úlohy, ktoré neboli splneně, prechádzajú do plánu hlavných úloh
Mestských výborov na rok 2019, kde sú už zahrnuté aj njektoré úlohy z prvých zasadnuti Mestských výborov
tohto roku. Ku dňu zasadnutiu komisie neprebehlo zasadnutie už len v troch mestských výboroch.
Z predložených požiadaviek sa vychádzalo aj pri priprave návrhu na 1. Zmenu rozpočtu mesta. Úlohy, ktoré
vypiynú Zo zasadnutia zvyšných komisií, okrem tych kloré sú už v riešeni, můžu byt‘ podra schválených priorít
zahrnuté do ďalšich zmien rozpočtu mesta.

Ing. Jozef Gonda pripomenul, že nie je štandardným postupom dodatočne dopÍňať požiadavky mestských
výborov do plánu úloh. Požiadavky mestských výborov sa zhromažd‘ujú v starom roku, aby bob možné plánovať
prostňedky a zahrnúf ich do schvatovania rozpočtu mesta na daný kalendámy rok.

Ing. Peter Susa vysvetbl, že do hlavných úloh MsV na rok 2019 boji presunuté úlohy, ktorých finančné
zabezpečenie je odkonzultované s finančným oddelením.

/



„Hlavné úlohy Mestských výborov na rok 2019“

Ing. Peter Susa predstavil plán úloh, ktoré už boli vjednotlivých mestských výboroch spísané. V mestskom
výbore č. 2 vyzdvihol prioritu prípravy projektovej dokumentácie na riešenie dopravnej situácie a parkovanía na
Javorovej ulici. Ďalšou dlhodobou úlohou je priprava projektu pre stavebné povolenie na zrealizovanie
sprejazdnenia starej Rožňavskej cesty smerom na Novoveskú Hutu, vychádzajúc zo spracovanej štúdie. Otáznou
je rekonštrukcia a údržba schodov k pamätníku 700-ročnicL Pri mestskom výbore č. 3, ktorý ešte nezasadol,
úlohy neboli upresnené.

PaedDr. Branislav Tkáč upozornil na dlhodobý problém otázky zastávok MHD na ceste 111533.

Ing. Peter Susa reagoval, že zastávky MHD sú predmetom rekonštrukcie cesty 11/533 Gemerská Polonia —

Spišská Nová Ves — Harichovce, ktorá je invest[ciou Košického samosprávneho kraja. Časový horizont realizácie
nevieme odhadnúť.

Pán Valter Reiter informoval, že si vyžiadal informácie Od Ing. Pastirana z eurobus a.s. dopravný podnik Spišská
Nová Ves, k aktuálnej situácH ohíadom autobusových zastávok.

Ing. Peter Susa pokračoval vo vymenúvaní hlavných úloh v ďalších mestských výboroch. Mestský výbor č. 4
spresni svoje požiadavky až pň ďalšam zasadnutí. Požiadavku M5V č.5, zriadenie odbočovacieho pruhu ph
výjazde Z Hutnickej ulice na cestu 11/536, ie snaha riešiť z bežných prostňedkov. Plánuje sa ukančenie
rekonštwkcie spevnených plách pred MŠ Šoltésová. V mestskom výbore č. 7 sa plánuje spristupnenie zadných
traktov Zimnej ulice, od nákupného centra Billa po ulicu Ing. Kožucha, kde je potrebné riešiť nie len cestnú
komunikáciu, ale aj odvádzanie dažďových vád a rozšírenie parkovacích plóch. V MsV č. 8 je riešenie
parkovacích plácli potrebné prispčsobiť aj požiadavke zachovania vzrastlej zelene. Formou stavebných úprav by
sa mohlo pristúpiť k rekonštrukcH chodníka od Zuš po železničnú stanicu. V MsV č. 9 upriamil pozomosť na
požiadavku rekonštrukcie chodnika popri ceste 11/536. Podía názoru mesta je prioritnejším opraviť chodník
smerujúci k zastávke autobusu a nadviazať na už opravený chodník vedúd od polikliniky. Na záver vystúpenia
vyzval prítomných na otázky k jednotlivým úlohám.

Ing. Jozef Gonda usmemil prítomných, že prípadné požiadavky v jednotlivých mestských častiach majú byt‘
predkladané prostrednicwom predsedov mestských výborov. nie pňamo na komisii výstavby, dopravy
a územného plánovania. Pracovnici mestských úradov potom thedia požiadavky na drobné, kloré sa riešia
v rámci bežných výdavkov, váčšie investičné zámery sú v kompetencii Mestského úradu a poslancov.

Pán Valter Reiter sa informoval, či sa plánujú organizovať stretnutia predsedov jednotlivých mestských výborov.

Ing. Peter Susa odpovedal, že takéto stretnutia bali organizované pod gesciou prednostu úradu, minimálne ku
koncu kalendárneho roka, keď sa hodnotila práca výborov. V súčasnosti nemá vedomosť o plánovaní takýchta
stretnutí.

Ing. Jozef Gonda požiadal Ing. Petra Susu, aby sa postaral o obnovenie systému komunikácie medzi predsedami
mestských výborov a komisiou výstavby, dopravy a územného plánovania.

BOD č. 4: „lnformatívna správa o návrhu 1. Zmeny rozpočtu za oddelenie komunálneho servisu,
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, oddelenie výstavby a dopravy‘i
prijatie uznesenia



Mgr. Ing. Igor GeIetka vyzval Ing. Petra Susu, aby ako prvý predstavil návrh 1. Zmeny rozpočtu za oddelenie
výstavby a dopravy.

Ing. Peter Susa informoval, že v rámci prvej zmeny rozpočtu sa navrhuje rekonštrukcia parkovacieho systému pri
detskej poüklinike a p hlavnej pošte. Rekonštrukcia spočiva v modemizácii parkovacieho systému (upgrade),
výmene vjazdových terminálov, centrálneho počítača, komunikátorov z vjazdov. Rozpočet rekonštrukcie
obslužného parkoviska je 13000 € na jedno parkovisko. Prestavba systému na pine automatizovaný systém
(bezobslužný) by znamenal, d‘aišie navýšenie prostriedkov.

Mgr. Tomáš Cehlár navrhol ňešiť vyberanie parkovného inštalovanim závor aj na Letnej ulici.

Ing. Peter Susa informoval, že na úrovni mesta prebehlo rokovanie o všelkých parkoviskách. Parkoviská, Moré
majú vjazd a výjazd, by mohli byť vybavené závorovým systémom. Medzi takéto parkoviská patrí aj parkovisko
na Letnej ulici, pri starom súde. Uvažovalo sa aj s parkovacĺm systémom pri starom cintoríne, kde by režim
spoplatnenia musel byt‘ prispěsobený režimu prevádzky cintorína. Navrhovaná zmena rozpočtu sa týka len
modernizácie obslužného systému na parkovisku ph detskej poliklinike a ph hlavnej pošte.

Mgr. Ing. Igor Geletka privítal na komisii pána phmátora Ing. Pavla Bečarika. Pozval ho na rokovanie komisie
z dövodu, že komisia bude rokovať aj o návrhoch občanov a finem, ktoré sa priamo obracajú na pána primátora
bud prostrednictvom internetovej stránky mesta cez Odkaz pre starostuu, alebo aj priamo telefonicky.

Komisia pokračovala v rokovani. Predseda komisie na Iému parkovacich systémov podal vysveenie, že
navrhovaná modernizácia obslužného systému parkovisk umožní v prípade požiadaviek v budúcnosti
jednoduchým zásahom jeho prestavbu na bezobslužný systém.

Ing. Peter Susa d‘alej uviedol, že navýšenie rozpočtu o 6 000 € na položku štúdie, expertízy a posudky zahřňa
prvotné prípravné dokumentácie napr. štúdie a porovnanie riešení energetických potrieb budov, používa sa na
platenie poplatkov za vyjadrenie správcov inžinierskych siet( atď. Požiadavka je aj na navýšenie prostriedkov na
obstaranie projektových dokumentácií O 20 000 €, ako rezerva pre plánované projektové dokumentácie uvedené
v zozname.

Ing. Jozef Gonda sa zaujímal o projekt svetelnej signalizácie Školská a Hviezdoslavova ulica, kde bola
podmienka zobojsmernenia Hviezdoslavovej ulice, presun a doplnenie banickej expozicie pri Multifunkčnom
banĺckom centre a projekt prekládky nadzemného VN vedenia v súvislosti s výstavbou cesty Od Lidla ku okružnej
križovatke pil OC Tesco.

Ing. Peter Susa odpovedal, že k svetelnej križovatke nemá bližšie informácie, banský vláčik sa má presunút od
veže k Multifunkčnému banickemu centru a doplniť o další exponát. Prekládka nadzemného vedenia medii
ulicou Starosaská a okružnou križovatkou na Duklianskej je podmienkou rozširenia cestnej komunikácie,
vybudovania chodnika a cyklochodníka.
Ďalej sa venoval zmene rozpočtu pre realizačné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácii, kde po
zosumarizovanĺ všetkých požiadaviek je potreba navýšenia O 640 000 €‚ reálne bude po konzultácii $ finančným
oddelenim možné vyčleniV 400 000 až 450 000 €‚ Zoznam navrhovaných prác je uvedený v predloženom návrhu.

Mgr. Ing. Igor Geletka k tejto téme uviedol, že navýšenie rozpočtu sa lýka prác, ktoré sú dlhodobo plánované a
pripravované.

Ing. Radomír Habas sa informoval či sa uvažuje o výstavbe odstavných a parkovacĺch plčch na Baníckej ulici.



Ing. Peter Susa vysvetlil, že pri minuloročnej rekonštrukcii Banickej ulice bali plánované parkovacie šikmé státia,
ktoré vyžadovali zásah do zelene. Výrub zelene nebol povolený a preto sa táto časť projektu nerealizovala.
Sikmé státia boli nahradené pozdlžnymi státiami. V súčasnosti je ešte možnosť uvažovať s parkovaním ve
vnútroblokoch, ktoré si vyžiada nové projekčné riešenie. Momentálne sa tejto problematike nevenujeme.

Ing. Radomír Habas poukázal na spojitosť medzi riešením plateného státia na Zimnej ulici, zvýšenie poplatkov
atd. čo spósobí nárast parkovania na Banickej ulici, kde je mažnosť parkovania aj dnes obmedzená.

Ing. Peter Susa navrhol možnosť otvorenia diskusie na tému parkovacích platených zón, rezidentného
parkovania a pod.

Ing. arch. Teodor Štubňa doplnil, že mesto má spracovaný Generel dopravy, kde je ňešené parkovanie v rámci
pamiatkovej zóny a jeho ochranného pásma a to buď formou parkovania na ploche alebo v parkovacích domoch.

Mgr. Ing. Igor Geletka sa vrátil k téme určovania pňority realizácie jednotlivých projektov, Morá sa stanoví po
schválení 1. Zmeny rozpočtu mestským zastupitersWom a bude podmienená aj projektovou phpravenosťou.

Ing. Jozef Gonda upozornil, že je potrebné, aby komisia vyjadrila svoj názor k predloženým návrhom, ktorý
poslúži ako informácia pre prácu ostatných komisií a vedeniu mesta pri schvaíovaní rozpočtu mesta. Podra jeho
názoru je zoznam navrhovaných prác racionálne vybratý, jedná sa o dlhodobo phpravované práce.

Ing. Peter Susa pokračoval v predstavovaní navrhovaných položiek pre 1. Zmenu rozpočtu navýšením čiastky
o 20 000 € za spoplatnenie odtoku dažďovej vody za spevnených plčch. V súčasnosti sa spoplatňuje len časť
spevnených plách, ale postupne je snaha PVPS a.s. spoplatnif celé územie mesta. Momentálne je suma za
spoplatnenie stočného na úrovni 44 000 € za rok. Spoplatňujú sa len komunikácie. Na otázku odvádzania
dažďových vád pd rekonštruovaných cestách do dažďovej kanalizácie odpavedal, že sieť dažďovej kanalizácie
nie je plošne vybudovaná a p rekonštwkcii ciest sa dažďová vada advedie do dažďovej kanalizácie, ak sa v jej
blizkasti dažďová kanalizácia nachádza. Odtok dažďových vád z parkovísk je riešený vsakem.
Pokračoval v položke schválenej zmeny rozpočtu pre spolufinancovanie rekonštwkcii cyklochodníka na
Duklianskej ulici vo výške 10500 €. Ďalšou položkou je navýšenie prostňedkov na mestskú verejnú dopravu,
v ktorej je zahrnuté vykrytie straty v mestskej verejnej doprave za rok 2018 a reálne potreby pre pokryhe našich
požiadaviek na rok 2019.

Ing. Jozef Gonda vysvetlil, že mesto si u spoločnosti eurobus a.s. objednáva balík služieb, v ktorom je zahrnutý
určitý počet kilometrov na tratiach, s uplatnením zliav cestovného, čo sú výkony vo verejnom záujme, ktoré
musíme dofinancovať, vrátane vykrytia straty.

Ing. Peter Susa prešiel k poslednému bodu návrhu 1. Zmeny rozpočtu, kde je zámer navýšenia rozpočtu
v objeme 220 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Lipová. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Podía
informácie finančného oddelenia nie je možné zabezpečiť finančné krytie na túto položku. Zatiaí túto položku
nenavrhujeme zaradiť do 1. Zmeny rozpočtu, pokiaF komisia nebude mého názoru. V takom prípade by belo
potrebné presunúť túto čiastku z inej položky. V súčasnosti nie sú eXterné zdroje na financovanie zníženia
energetickej náročnosti školských zariadení.

Pán Valter Retter sa informoval, či ide o projekt zateplenia materskej škálky, alebo ide aj o rekonštrukciu vstupnej
presklenej haly, která je v havarnom stave.



Ing. Peter Susa odpovedal, že projektová dokumentácia na stavebné povolenie zahňa aj rekonštrukciu vstupnej
haty. Odhadované náklady 220 000 € predstavujú len náklady na zateplenie, celková stavba vrátane
rekonštwkcie vestibulu je na úrovni 350 000 €.

PaedDr. Branislav Tkáč navrhol pri určovaní priorit uprednostniť bezpečnosť deti, pokiar sa stavba nachádza
v havarijnom stave.

Ing. Peter Susa na vysvetlenie dodal, že v pripade prác spojených len s výmenou okenných výplni, by sa jednalo
o bežné výdavky. Realizácia zateplenia máže byt financovaná z investičných prostriedkov. Spracovanie
projektovej dokumentácie zadávala správa školských zariadenL Na stavbu je vydané stavebné povolenie.

Pána Valtera Rehera zaujímalo, ako je riešená rekonštrukcia vstupnej haly. Nahradením celopresklenných stien
murivom by mohla vzniknúť materskej škólke d‘alšia miestnosť pra deti.

Komisia sa uzniesla na požiadavke hl‘adania riešenia možností dofinancovania rekonštrukcie MŠ Lipová.

Ing. arch. Teodor Štubňa prezentoval návrh 1. Zmeny rozpočtu za oddelenie územného plánovania a stavebného
poriadku, ktorý zahňa čiastku 25 000 € na projektové dokumentácie pre stavebné povolenie pra návrh
komunitných centier na ulici Lesná a v lokalite Podskala, lniormoval, že mesto sa plánuje uchádzat o grantové
zdroje s projektom MŠ na Lesnej ulici.

Ing. Pavol Bečarik sa zapojil do rozhovoru s informáciou o možnosti čerpania grantových zdrojov na dom smútku,
kde je potrebné byť pripravený s projektovou dokumentáciou.

K téme zareagoval Ing. arch. Teodor Štubňa, že v rámci územného rozhodnutia na rozširenie cintorina je
naprojektované umiestneníe nového domu smútku v tvare rondelu. V projekčnej činnosb sa nachádzame pred
otázkou, či pokračovat v navtnutom modely, alebo isf do mého riešenia. Momentálne prebieha analýza počtu
pochovávaní. Máme mnformáciu, že z ročného počtu 300 pohrebov je 60% kremácií, teda váčšina pohrebov bude
prebiehať na starom cintorine. Aktuálne prebieha analýza potrieb vybavenia zázemia v novom dome smútku.
Navrhol priniesť detailnejšie informácie na najbližšorn zasadnut( komisie.

Pán Tomáš Hamráček predstavil návrh 1. Zmeny rozpočtu za oddelenie komunálneho servisu, kde je požiadavka
na navýšenie o čiastku 15000 € na výstavbu nového ihriska v miestnej časti Novoveská Huta a čiastku 5000€
základné imanie na založenie mestského podniku služieb, zameraného na čistenře verejného priestranstva
a údržbu verejnej zelene. K požiadavkám mestských výborov na rekonštrukciu ihrísk uviedol, že by privítal prijatie
novej koncepcie detských ihrisk na celom územi mesta, s určenim priorit ich realizácH,

Komisia jednohlasne schválila návrh 1. Zmeny rozpočtu predložený oddelenim výstavby a dopravy,
oddelenim územného plánovania a oddelenia komunálneho servisu.

BOD č. 5: „Základná informácia — Prestavba a moderni2ácia futbalového štadióna FK SNV‘

Ing. Vladimír Hovaňák informoval o priprave a realizácii projektu prestavby a modernizácie futbalového štadiónu,
na ktorý sa Slovenský tutbaiový zväz v rámci zmluvy o spolupráci medzi SR, mestom a STEZ zaviazal
poskytnúť 750 000 €. Podmienkou projektu bola spoluúčasť mesta vo výške 500 000 €. V roku 2018 bola
spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie firmou ProjeX — Ing. Mojmír Begán a Ivan Ivanko.
V rnesiacoch júl a august 2018 bob realizované búracie práce tribún na státie, ktoré realizovala firma Matrix
Slovakia s.r.o. Búracie práce stáli 171 000 €. Táto čiastka nie je zahrnutá do investícii na modernizáciu štadióna.



Aktuálne je odsúhlasené spolufinancovanie mesta Spišská Nová Ves vo výške 400 000 € z rozpočtu mesta na
rok 2019. Do pčvodne požadovanej sumy 500000€ na spoluúčasť mesta je zahrnutá aj investicia mesta z roku
2017, ked‘ sa na rekonštrukciu šatní investovala suma 100 000 €. Vo februári balo požiadané o stavebné
povolenie na kompletnú projektovú dokumentáciu. Momentálne prebieha príprava realizačnej projektovej
dokumentácie v zredukovanej forme pri splnení minimálnych požiadaviek kategórie štadiónov 2 triedy UEFA
zodpovedajúca rozpočtu 1150000 €. Upravený rozsah projektovej dokumentácie zahřňa realizáciu tribúny B,
prestavbu hlavnej tribúny a administrativnej budovy a napojenie na inžinierske siete, vrátane verejného
osvetlenia. V budúcnosti je s výstavbou ďalších tribún plánovaná aj výstavba nového parkoviska.
Dotácia zo SFZ bola riešená rámcovou zmluvou, ktorá bola koncom roka 2018 napadnutá ÚVO. Budúci týždeň
Sa má uskutočnit rokovanie STE2 So SFZ ohradom zmluvných vzt‘ahov.

Mgr. Ing. Igor Geletka vysvetlil. že zmluva 5° SF2 mala tri základné podmienky, pod[a ktorých celková dotácia za
strany SFZ je 750 000 €‚ viaže sa iba na výstavbu tňbún a dodávatera thbún zabezpečí SFZ. Zmluva nevylučuje,
že tňbúny móžu byt postavené aj za nižšiu čiastku, ale musia byt dokončené do kanca roku 2019.

Ing. Vladimir Hovaňák dodal, že v rámci ňešenia zmluvných vzťahov sa bude ňešiť aj predÍženie realizácie
stavby, keďže reálne nebude možné ukončiť stavbu do konca roku 2019.

Ing. Jozef Gonda sa informoval, či v pripade technického riešenia thbún daných SFZ nejde o hnančne
náročnejšie riešenie ako v pripade vlastného projektu.

Ing. Vladimir Hovaňák odpovedal komisii na otázku ohradom ceny projektu, ktorá bola 36 000 € za projekt na
stavebné povolenie pre 20 Stavebných objektov (SO) pri rozpočtovom náklade 1150 000 €. Cena realizačného
projektu pre vybraných osem SO je 24 000 €‚ ktorý bude tvorit podklad pre výberové konanie na dodávateľa
prác. Verejné obstarávanie bude robit eXterná firma INPRO POPRAD s,r.o. Predpokladaný termín ukončenia
projekčných prác je koniec mája 2019, zahájenie stavebných prác v septembri 2019. Predpokladané ukončenie
stavby 12/2020.

Mgr. Ing. Igor Geletka vyjadril názor, že by si mesto malo robíť verejné obstarávanie vo vlastnej réžii.

Ing. Peter Susa vysvetlil, že zákazky s nízkou hodnotou si robíme sami ana podlimitné zákazky (od 180 000 do
5 miliánov €) robíme výberové konania eXterne. V pripade verejnej súťaže k rekonštrukcii futbalového štadióna,
firma INPRO POPRAD s.r.o. spolupracuje s mestom aj pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie. S touto
spoločnosťou máme dobré skúsenosti aj z minulosti. Nie sú to len odborníci na verejné obstarávanie, ale aj
stavbyvedúci. Cenová ponuka INPRO POPRAD s.r.o. je 3500 €‚

Ing. Jozef Gonda sa zastal pracovníkov mestského úradu pri rozhodnutí robíť verejné obstarávanie
prostrednictvom eXternej firmy z dóvodu predchádzania chýb a z dĎvodu váčšej objektivity.

S týmto názorom sa nestotožnil predseda komisie.

K projektu rekonštrukcie futbalového štadióna zaznela otázka pána Valtera Rettera, či je súčasťou projektu aj
návrh verejného osvetlenia a osvetlenia futbalového štadióna,

Ing. Vladimír Hovaňák odpovedal, že phpravovaná projektová dokumentácia heši verejné osvetlenie, v ktorom ale
níe je zahrnuté osvetlenie futbalového štadiána z dóvodu límítovaného rozpočtu.

Mgr. Ing. Igor Geletka sa opýtal na požiadavky STEZ-u v rámci návrhu 1. Zmeny rozpočtu.



Ing. Vladimír Hovaňák podal informácie k návrhom STEZ-u k 1. Zmene rozpočtu. Suma 75000 € Sa týka
transferov z hokejového zvázu. V rámci korčuliarskeho programu je navrhovaná čiastka 3750 € na rekonštrukciu
žiackych šatní, ktorá má byt realizovaná v apríli 2019. Tieto práce boli odsúhlasené minulý rok. Ďalšou
požiadavkou je suma 60 000 € na fóliovanie troch detských bazénov na letnom kúpalisku. Životnosť takto
upravených bazénov je deklarovaná 25 rokov, znižia sa nároky na ich údržbu, zlepšia sa hygienické
a bezpečnostné vlastnosti bazéna, keďže fólie sú zároveň protišmykové a fólia udržiava teplotu vody. Práce na
kúpalisku je možné zrealizovať v priebehu jedného mesiaca.

Mgr. Tomáš Cehlár spomenul požiadavky komisie cestovného ruchu, ktorá žiada ňešiť rekonštrukciu
a zatraktívnenie letného kúpaliska.

Ing. Vladimir Hovaňák sa vyjadril, že letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi je 40-ročné, technológia bula
rekonštmovaná pred 10 rokmi. STEZ plánuje na Ietnom kúpalisku organizovať atrakcie pre deti v rámci svojich
možností. Kúpalisko z hradiska porovnania nákladov a ziskov za sezónu počítajúc mesiace jún, júl a august je na
nule.
Poslednou požiadavkou STEZ-u je navýšenie rozpočtu o 35 000 € na modernizáciu kuchyne hotela Preveza.
Hotel Preveza sa zapojil do programu zabezpečenia stravovania pre seniorov. Prostriedky sa použijú na výmenu
zariadeni kuchyne. Modemizáciou vybavenia kuchyne sa zlepši aj kvalita stravovacích služieb kúpaliska.

„Rekonštwkcia verejného osvetlenia“

Pán Tomáš Hanráček informoval o stave rekonštwkcie verejného osvetlenia, Výsledkom auditu verejného
osvetlenia v roku 2013-2014 spoločnosťou UCHTECH s.r.o. sa preukázal zastaraný stav vereného osvetlenia
a jeho potreba modernizácie. V júlí 2014 mestské zastupiteľstvo uložilo primátorovi vyhlásíť verejné obstarávanie
na zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste. Na základe analýz
v rozmedzĺ mesiacov október 2014 až máj 2015 a výberového konania na verejné obstarávanie, bol
spoločnosťou PEEM Slovakia s.r.o. vypracovaný prieskum trhu, Predložené ponuky bali posúdené odbornou
komisiou a vjúni 2015 mestské zastupiteíswo schválilo koncesnú zmluvu 50 spoločnosťou FIN.M.O.S as.
o zabezpečeni modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia na obdobie desiatich rukov do 31. 12.
2025. Spoločnosf urobila na vlastné náklady rekonštwkciu a modemizáciu sústavy verejného osvetlenia
a zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia vrátane dodávky elektrickej energie. V januá 2017 balo
vypracované odborné stanovisko doc. Ing. Dionýza Gašparovského, PhD. k nevyhnutnosti rozširenia rozsahu
rekonštrukcie a modemizácie verejného osvetlenia. V marci 2017 bob schválené rozširenie a doplnenie
modernizovanej infraštruktúiy verejného osvetlenia druhou koncesnou zmluvou. V máji 2018 bol spracovaný
Protokol z merania verejného osvetlenia v meste, na základe ktorého svetlotechnické parametre na vytypovaných
častiach pozemných komunikácií vyhovujú normám. V júni 2018 boli ukončené práce aj na základe druhej
koncesnej zmluvy. V novembri 2018 prebehla kontrola NKÚ SR, ktorá nezistila nedostatky.
V rámci 1. zmluvy sa vymenilo 716 stÍpov, 35 stÍpov bob doplnených, v rámci 2. zmluvy sa jednalo o výmenu 212
stpov a doplnenie 20 nových stlpov. V rámci prezentácie bola poskytnutá informácia aj o množstve a type
sviediel, ktorých bob celkovo 2841 ks. Osvetlených bob 15 phechodov pre chodcov. na ktorých bob osadených
24 ks svietidieb. Z póvodných svietidiel mestu ostabo 302 ks, najviac na námestí. Stále dochádza k zvyšovaniu
počtu svietidiel v dósledku nových investícií — cyklochodník. parkoviská, nové BV. Takto pňbudbo ďalšich 92 ks
svietidieb, ktoré je potrebné doplniť do pasportu. Aktuálne má mesto na svojom území cez 3300 svetelných
bodov.
Dóbežitým prvkom systému sú rozvádzače verejného osvetlenia (RVO). Aktuálne je v rámci mesta 62 RVO.
Váčšina rozvádzačov je vybavená digitálnym elektromerom. Prezentácia ukázala aj vývoj spotreby elektrickej
energie verejného osvetlenia Od roku 2014 do roku 2018. Preukázabo sa výrazné zníženie spotreby elektrickej
energie.



V rámci 1. zmluvy bob uložených 8202,76 m nových káblových rozvodov. V rámci prác 2. zmluvy bůh menené
káblové rozvody v celkovej hodnote 143 187,09 € s DPH, ktoré však neboli predmetom zmluvy. Čiastka boba
mestu vyfakturovaná. V návrhu zmien rozpočtu táto čiastka nie je začlenená, Z dóvodu posúdenia jej
opodstatnenosti.
Hodnota koncesie prvej zmluvy je 4935600,00 € s DPH, druhej zmluvy 2295 993,60 € s DPH, spolu
7 231 533,60 € s DPH. V rámci koncesie sa koncesionár zaviazal investovaf do rekonštrukcie VO spolu
4251 725.20€s DPH.
Na základe zmluvy sa koncesia trochu navýšila z dóvodu zvýšenia ceny energie stanovenej URSO.

Mgr. Ing. Igor Geletka apeloval, aby spomínané faktúry bohi čo najskčr riešené. Je potrebné zdokladovať

fakturované náklady podra zmluvy alebo objednávky. Ak sa neuznajú, je treba ich vrátiť s odóvodnením. Rovnako

je potrebné skontrobovať navýšenie koncesie, či je stanovená cena správne určená podía zmluvných podmienok.
Namietal k výpočtu spotreby energie, ktorá vychádza z počtu nových svietidiel ku koncu roka a pňslúchajúceho

počtu Wattov vynásobených počtem hodin za rok. Kedže sa svietidlá dopÍňajú priebežne počas roka, takto
vyrátaný údaj považuje za nepresný. Vyslovil sa za dóslednejšiu kontrolu faktúr.

Ing. Stanislav Lorko sa informoval, čije do koncesie zaradené aj verejné osvetbenie, ktorě v území vybuduje

súkromný investor. Na novovybudované zariadenie sa vzťahuje záručná doba, počas ktorej si mäže opravu

zariadenia nárokovať investor u dodávateľa.

Pán Tomáš Hamráček odpovedal, že verejné osvetlenie je pripojené do sústavy verejného osvetlenia mesta

a podľa zmluvy spoločnosť FIN. M.O.S s.r.o. účtuje spotrebu elektrickej energie. Mesto sa snažilo riešiť tieto

situácie dodatkom k zmluve, podfa ktorého by sa na nové zariadenia vzťahovala tiež správa a údržba.

Subjektivnym názorům boba cena za údržbu nových zariadeni. Dodatok k zmiuve nebol schválený.

Mgr. Ing. Igor Gehetka podotkob, že v pr[pade verejného osvetbenia v bývalých kasárňach, ktoré má samostatný

rozvádzač, mala pod[a jeho názoru ostať táto časť mimo koncesnej zmluvy, ktorá je pre mesto nevýhodná.

Navrhol, aby mesto malo svojho energetika.

Ing. Jozef Gonda súhlasil s názorom predsedu komisie, že je potrebné si prekontrobovaV správnosť fakturovania

koncesných popbatkov. Je potrebné ešiť aj prevzatú faktúw za 143tis. €. Zastáva názor, že treba pristúpiť

k analýze podpísaných zmlúv a súhbasi, že sme nemali pod kontrolou cenu za vykonanie prác, cenu za materiál.

Prisrúbil podporu kontrolu zmlúv zo strany poslancov.

Pán Valter Retter sa pýtal na počet navýšených svietidiel v meste. Poukázal na potrebu doplnenia svietidiel od

Baníckej školy po Štefánikovo námestie po obidvoch stranách chodníka, kde je tma. Osvetlená je len cesta.

Rovnaká je aj situácia na sidhiskách. Bude si to vyžadovaf doplnenie svetelných bodov, abebo výmenu svietidiel

s váčším rozptylom. Stále pribúdajú požiadavky zo strany občanov na osvetlenie verejných priestranstiev, ihrisk.
V tejto súvislosti sa chce opýtať, či sa bude táto problematika riešiť otváraním zmbúv.

Pán Tomáš Hamráček vysvethil, že predmetom zmlúv bohi počty aj typy svietidiel. Ked sa robila rekonštrukcia
osvetbenia snažHi sa požiadavky zosumahzovať a zahmúť do reahizácie.

Ing. arch. Mária Kleinová informovala, že v prípade záujmu a požiadavky riešenia osvetlenia parkovísk na solárnu
energiu vie zabezpečiť prezentáciu firmy, ktorá má na technológiu vbastný vývoj.

Záverom Mgr. Ing. Igor Geletka navrhol zozbierať požiadavky na verejné osvetlenie na mestských
výborech a zesumarizované ich predložiť na najbhižšej komisii.



Predseda komisie pre pokročilý čas navrhol, aby bolí rokovania týkajúce sa informácie O rekonštrukcii miestnych
komunikácií a VZN Č. 7/2011 o parkovaní mesta presunuté na d‘alšie rokovanie komisie.
Pritomní súhlasili s návrhom.

Ing. Jozef Gonda navrhol, aby matedál, ktorý pripravil Ing. Peter Susa k rekonštrukcü miestnych komunikácii za
obdobie rokov 2017-2018 bol zaradený do mestského zastupitefswa pre informáciu všetkých poslancov.

BOD Č. 6: „Informácia o žiadostiach na zmenu územného plánu mesta SNV“

Ing. arch. Teodor Štubňa stručne informoval prítomných a aktuálnom stave Územného plánu mesta. Územný
plán mesta Spišská Nová Ves bol schválený v roku 2000. Od vtedy bob schválených páf zmien a doplnkov ÚPN
mesta a to v rokoch 2005, 2008, 2011, 2015 a 2018. Najrozsiahlejšou zmenou bolí Zmeny a dopInky 2009, kde
bob schválených 40 zmien a zakotvená aktivita Romulus — Dorchester. Minulý rok bola prijatá zmena ÚPN
týkajúca sa rozšírenia skládky odpadov Kúdelník Ib a v roku 2015 sa zmena ÚPN týkala nedostavaného
másokombinátu, kde je schválený polyfunkčný priestor s dominanciou bývania. Upriamil pozornosť na predložený
materiál, kde je vyznačených 54 lokalít s požiadavkou zmeny územného plánu. Legislatíva je postavená tak, že
mesto našich rozmerov má mať územný plán a má ho pravidelne aktualizovať. Dá sa povedať, že ÚPN mesta je
aktuálny a najneskór o štyri roky je potreba sa zmenou územného plánu zaoberať.
Aktuálnu požiadavku na zmenu územného plánu v lokalite Tarča predložila spoločnosf IMPOL HOLDING as.
Predstavila zámer nadstavby nad obchodným centrom Družba $ využitím na funkciu bývania. S tým súvisí aj
záber pléch zelene pre statickú dopravu — 50 parkovacích miest. Spoločnosti IMPOL HOLDING as. predstavila
svoj zámer aj na mestskom výbore Tarča, kde sa stretla so záujmom a podporou.
Podolkol, že zmeny ÚPN, ktoré sú vyvolané súkromným investorom, sú ním aj financované. K zmene ÚPN sa
vyjadruje komisia, ktorá po vyjadrení súhlasného názoru posunie návrh na schválenie mestskému zastupiteľstvu,
kde následne poslanci rozhodnú O požiadavke obstarania zmeny ÚPN uznesenim. Celý proces obstarania
územného plánu trvá v rozpátí od 6 do 12 mesiacov, v závislosti od zložitos zadania a stanovísk dotknutých
orgánov. Náklady na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie sa pohybujú medzi 6 000 až 8 000 €.

Ing. Jozef Gonda sa zaujimal, prečo je potrebné čakať na zmenu územného plánu do roku 2022 a prečo sa
niektoré žiadosti na zmeny nezahrnuli aj do predošlých zmien územnoplánovacej dokumentácie. Vyjadril názor,
že flexibilita územného plánu by mala reagovať aj na drobné požiadavky občanov, nie len na ve[ké investičné
zámery.

Ing. arch. Teodor Štubňa odpovedal, že oddelenie ůzemného plánovania požiadavky rozsiahlejšieho charakteru
aj v minulosti predkladalo na posúdenie komisii. Nedošlo však k spoločnému konsenzu ani v rámci komisie, ani
na úrovni vedenia mesta, aby sa pristúpilo k riešeniu čiastkových zmien územného plánu podobne ako v roku
2009. Naopak bol stále tlak schválíť čo najskór zmenu, ktorá boba financovaná súkromným investorom. To, ale
neznamená, že až v roku 2022 je možné riešiť d‘alšiu zmenu územného plánu. Štyri roky je len legislatívny
rámec. Navrhuje do konca roku 2019 vyhodnotiť požiadavky na zmenu ÚPN, prípadne doplníť o ďalšie, ktoré sa
ešte vyskytnú a v roku 2020 iniciovať obstaranie váčšej zmeny územněho plánu, ktorú by zafinancovalo mesto..

Ing. Jozef Gonda sa tiež informoval, čije možné niektoré drobné záležitosti ňešiť aj inou formou napr.
urbanistickou štúdiou a nečakať na schválenie zmien a doplnkov. Inicioval by poradný výbor, ktorý by odĺahčil
rozhodovanie oddelenia územného plánovania vtom zmysle, že by sa riešenie niektorých názorov dalo podložíť
rozhodnutím poradného výboru, alebo komisie.
Ing. arch. Teodor Štubňa uvítal tento názor, aby sa komisia viac zapájala do rozhodovania vo veciach spojených
so zmenou územnoplánovacej dokumentácie, ktorá nerieši v takej podrobnosti územie, ako sa pri posudzovani
niektorých žiadostí požaduje.



Mgr. Ing. Igor Geletka sa vrátil k predloženým žiadostiam o zmenu územného plánu a požiadal oddelenie
územného plánovania, aby predložený materiál pripravili v podrobnejšej forme a vytypovali lokality, ktoré prioritne
potrebujú posúdenie komisie.

Pán Valter Reher sa informoval, či predložené požiadavky o zmeny ÚPN by hradilo mesto.

Ing. arch. Teodor Štubňa vysvetlil, že zosumarizované požiadavky by bali riešené komplexnou zmenou ÚPN,
ktoré by hradilo mesto. Sú to požiadavky občanov — fyzických osób, ale aj investorov — právnických osöb.

Mgr. Tomáš Cehlár vyjadril názor, že je potrebné čo najskór aktualizovať územný plán z dčvodu prenesenia
strategických dokumentov do územného plánu a navrhol rozdelit požiadavky na tie, kde dochádza k veľkým
záberom plčch a zmenách v ich funkčnom využití a na drobné zmeny.

Ing. arch. Teodor Štubňa poznamenal, že strategické dokumenty, které ešte neboli premietnuté do územného
plánu sú už v informačnom systéme mesta a investori sú o nich informovaní a upozorňovaní, napr. mapy
povodňových rizik. Treba tiež rozlišovať členenie stavieb na stavby verejnoprospešného charakteru
a developerské stavby.

Mgr. Ing. Igor Geletka prečal žiadost spoločnosti IMPOL HOLDING s.r.o. a požiadal členov komisie, aby vyjadrili
svoj názor k zámeru IMPOL HOLDING s.r.o. Pritomný vyjadrili jednoznačný stihlas s predloženým návrhom
a odporúčali predstavif zámer V mestskom zastupiterstve.

Predseda komisie vyzval pritomných, aby predniesli svoje návrhy na prerokovanie v bode rózne.

Mgr. Tomáš Cehlár žiadal upravit režim semaforov pri Bille po 17,00 hod a cez víkendy a prispůsobiť ho poklesu
dopravy.

K požiadavke sa vyjadríl Ing. Peter Susa, ktorý vysvetlil, že režim intervalov na semafore pri Bille bol nastavený
na základe peskumu a po konzultácfl s políciou. Pokles intenzity dopravy je výraznejší až po 19, 00 hod, resp.
20,00 hod, čomu je už pňspósobený aj časový interval. Pn nastavovaní inte,valov semaforov je potrebné dbat‘ aj
na bezpečnost chodcov. Posúvať súčasné nastavenie z 19,00 hod na 18,00 hod. považuje za neefektivne,
Koordinované je nastavenie semaforov v hlavnom smere Duklianska ulica — Štefánikovo námestie, na úkor
bočných smerov. Vyzval pritomných, aby zosumaňzovali konkrétne požiadavky. ktoré by s projektantom prešiel
pri najbližšom nastavovaní semaforov. Najbližšie plánované úpravy sú v nastaveni kdžovatky na Štefánikovom
námestí.

Mgr. Tomáš Cehlár tiež poukázal na potrebu riešenia výjazdu z Kauandu smerom na Dukliansku ulicu, kde
často vznikajú zápchy. Zaujímal sa o možnost predÍženia odbočovacieho pruhu až po výjazd z Kauflandu.

Ing. Peter Susa vysvetlil, že blizkosť križovatiek spčsobí, že pripájací pruh sa dostane na úroveň radiaceho
pruhu. Riešenie výjazdu z Kauflandu nie je v kompetencb mesta, kedže sa jedná o súkromné pozemky.

Ing. arch. Teodor Štubňa oboznámil prítomných, že v ÚPN je v mieste svetelnej križovatky pri Kauflande
navrhnutá okružná križovatka, ktorej výstavby by prispela k väčšej plynulosti dopravy.

Ing. Stanislav Lorko požiadal o prezentovanie pripravovaného projekčného riešenia prekládky nadzemného
elektrického vedenia medzi Starosaskou ulicou a OC Tesco na Duklianskej ulici do zeme v súvislosti
s pripravovanou výstavbou miestnej komunikácie, chodníka a cyklochodníka. Na VSD prebehlo niekoíko jednaní.



VN Unku majú elektráme naplánovanú preložiť na vlastné náklady. Požiadavka smerom na neslo je zabezpečiť
stavebné povolenie a financovať výkopy. VSD navrhuje zrealizovať preložku až po stíp v záhradkárskej asade
(ZO) Mier. VN vedenie nie je možné viesť popri ZO Mier v blízkosti toku Hornádu, z dóvodu jeho ochranného
pásma. Prebehlo stretnutie projektantov a zástupcov mesta so záhradkármi o možnosti odkúpenia pozemkov,
s ktorým nie všetci súhlasili. Niektori sú ochotni pristúpiť k zámene pozemkov. Uvofnenie záhradíek najbližšie
k toku, by umožnilo v budúcnosti riešiť aj prístup na mestské pozemky, ktoré sú v mieste bývalého mestského
kúpa[ska. Ing. Stanislav Lorko požiadal O vyjadrenie komisie, ktorá z alternatĺv je pre mesto výhodnejšia ato 1.
alternatíva, ktorá predstavuje čiastkovú prekládky po okwžnú križovatku pri OC Tesco, alebo 2. alternativa -

komplexná prekládka až po ZO Mier, ktorú navrhujú elektrárne.

Ing. Peter Susa vyslovil názor, že ponechať nadzemně vedenie v časti ZO Mier znamená pre záhradkárov
stavebné obmedzenia z dóvodu ochranného pásma vedenia.

Ing. Jozef Gonda navrhol etapizáciu riešenia prekládky VN vedenia, ktorá by končila prcci ZO Mier, bez
zásahu do pozemkov záhradkárov, kým nedójde k majetkoprávnemu vyspoňadaniu pozemkov. K návrhu
sa pridal aj predseda komisie.

Mgr. Tomáš Cehlár sa informoval, kto má prednosV na cyklistickom chodníku v meste, keďže často dochádza ku
kolízii medzi cyklistami a chodcami.

Ing. Peter Susa vysvetlil, že na cyklochodníku je vyznačený prechod pre chodcov, Cyklista má povinnosf dať
chodcom prednosf. Aj chodec má povinnosť si ovedf, čije bezpečné vstúpiť na cyklochodník.

č. 7: ‚Záver“

Predseda komísíe výstavby, dopravy a územného plánovania podaRoval pritomným za účasť a ukončil
zasadnutie.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.03.2019
Zapisala: Ing. Anna da Cruz

Mgr. J v. r.
dseda komisie
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