
 
Zápisnica zo zasadnutia Mestského výboru č. 7 -  z  2. riadneho zasadnutia zo dňa 24. 4. 2017 
 
Program: 
1. Otvorenie a prezentácia   
2.  a/ Požiadavky nanesené hosťami na zasadnutí členov MsV  
     b/ Diskusia členov MsV  
     c/ Nové úlohy - požiadavky členov a hostí zúčastnených na zasadnutí MsV  
3. Záver 
 
 
1.   Zasadnutie  otvorila a  prítomných privítala  garantka MsV –  JUDr. Lucia Baldovská.  
 
 
2. a/ Zasadnutia sa zúčastnili aj hostia v nasledujúcom zložení:   
 

I. Dušan Horváth, Podskala, Sp. Nová Ves a Ing. Peter Steiner – geodet. Pán Horváth predložil písomnú 
požiadavku na poslankyňu mesta Ing. Janku Brziakovú – žiadosť o zmenu územného  plánu 
v lokalite Hájik. Svoju požiadavku odôvodnil tým, že v minulosti odkúpil od súkromných osôb 
pozemky v tejto časti mesta, aby vypomohol s bývaním svojej mnohopočetnej rodine. S výstavbou 
rodinných domov sa už začalo, avšak bez právoplatného stavebného povolenia. Podobný problém 
majú viacerí obyvatelia osady Hájik, a preto v mene ich a v svojom mene žiada mesto Spišská 
Nová Ves o pomoc pri riešení problémov s výstavbou rodinných domov z pohľadu potrebnej a zatiaľ 
neriešenej zmeny územného plánu mesta -  v miestnej časti Hájik, s prihliadnutím aj na to, že 
súčasná vláda chce napomôcť pri legalizácií stavieb v rómskych osadách. 

 
Na zasadnutí p. Horváthovi odpovedala za MsÚ Spišská Nová Ves garantka JUDr. Lucia Baldovská, kde uviedla 
na základe všetkých zohľadnených skutočností stanovisko mesta Sp. Nová Ves k žiadosti. Na list žiadateľa 
adresovaný p. poslankyni MsZ Ing. Janke Brziakovej vo veci žiadosti o zmenu územného plánu mesta - 
v miestnej časti Hájik, písomne odpovie pani poslankyňa.  
 
 
II. PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves a za rodičov 

školy p. Mária Hollaarová, ktorí predniesli svoju požiadavku vo veci riešenia dopravnej situácie pred ZŠ 
z dôvodu mnohopočetne sa vyskytujúcich kolíznych situácii hlavne v rannej dopravnej špičke, ktoré 
mnohokrát ohrozujú peších - hlavne deti a ďalších dopravných problémov. Žiadajú riešenie, ktoré bude 
zohľadňovať parkovanie učiteľov, parkovanie verejnosti, voľný prejazd ku škole autami  so zastavením 
na krátky čas, atď. Pán riaditeľ a aj pani Hollaarová vysvetlili každodennú neľahkú dopravnú situáciu 
a žiadajú zo strany MsÚ o zabezpečenie: „Spracovanie dopravnej štúdie, ktorá by obsahovala riešenie 
dopravy pre ZŠ v niekoľkých variantách. 

 
Zasadnutia sa zúčastnil vedúci oddelenia výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa, ktorý sa k predloženej téme 
vyjadril s tým, že MsÚ je pripravený zadať úlohu na spracovanie dopravnej štúdie zahŕňajúcej všetky v súčasnosti 
neriešené požiadavky. 
 
 

III. Pán Podhorský – predseda spoločenstva vlastníkov bytov Ul. Čsl. Armády č. 11 a 12 v Sp. Novej Vsi 
a Ing. RNDr. Lívia Brovková – ktorí zastupovali občanov bývajúcich v už uvedenom bytovom dome, 
ktorý v súčasnosti sa rekonštruuje. Zároveň v priestoroch bývalých kasárni sa realizuje rozsiahla 
stavebná činnosť, nové bytové domy (ďalej len BD). Stavebnou činnosťou sa poškodzuje ich 
nehnuteľnosť - hlukom, ale najmä prachom, ktorý sa dostáva až do bytov. Domnievajú sa, že ich 
bytovka bude aj do budúcna týmito zmenami poškodená. Ďalej v susedstve tohto BD sú postavené 
garáže, ktorých zrážková voda steká k BD, podmáča ho a preniká do suterénu. Mesto už v minulosti 
prisľúbilo riešenie tejto situácie vybudovaním odvodňovacieho žľabu, ktorý však nie je zaústený do 
kanalizácie a teda nikde nekončí a je nefunkčný. Na základe uvedených faktov v mene obyvateľov tohto 
BD sa žiada realizácia požiadaviek uvedených v bode 2c/  I. a/  až e/.  

 



2 c/ Nové úlohy:                

Na odstránenie problémov obyvateľov BD na Ul. Čsl. Armády č. 11 a 12, ktoré sa vyskytujú v ich  okolí žiadajú 
o realizáciu nasledujúcich opatrení: 
I.  
a/ pred bytovkou smerom na ulicu Čsl. armády pri stĺpikoch, zrušiť parkovanie motorových vozidiel, ktoré nám 
znečisťujú životné prostredie priamo pod oknami a osadiť kameninové kvetináče s kríkmi alebo stromčekmi, ktoré 
by aspoň čiastočne znížili prašnosť, 
b/ zabezpečiť skrápanie cesty vodou pre zníženie prašnosti, 
c/ premiestnenie odvodného žľabu z garáži, tak aby sa mohol rozšíriť chodník pri bytovke a napojiť žľab na novú 
kanalizačnú prípojku, ktorú budeme realizovať pri obnove BD a je zahrnutá do spracovanej projektovej 
dokumentácie, 
d/ spracovať riešenie verejných priestranstiev pri bytovkách, aby boli vyvážené možnosti na parkovanie a zeleň. 
Pri našej bytovke je v súčasnosti taký stav, že autá parkujú vpredu z uličnej strany a vzadu medzi bytovkami, pri 
susednej bytovke je to presne opačne z oboch strán majú zeleň, 
e/ osadiť smetný kôš pri križovatke ulíc Čsl. armády a Zvonárskej ul. 
 
II. Spracovanie dopravnej štúdie, ktorá by obsahovala riešenie dopravy pre ZŠ na Ul. Ing. Kožucha  v niekoľkých 
variantách. 
 
III. Oprava asfaltového povrchu – zalepenie dier na Baníckej ul.  
 
IV. Oprava detského ihriska – vnútorný dvor  na Ul. J. Hanulu, ktorá by spočívala v obnove detských zariadení 
a lavičiek.  

 
 
    

Najbližšie zasadnutie MsV č. 7 sa bude konať v polovici júna  2017. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Krajňáková 
 
 
 
 


