
Zápis zo zasadnutia mestského výboru č. 8 zo dňa 11. 5. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Kolesár 

- Privítal prítomných a vyzval prítomných občanov p. Vilgu a Harenčára, aby predniesli svoje 
požiadavky na MsV. 

p. Vilga a Harenčár  

- majú záujem odkúpiť od mesta Spišská Nová Ves pozemok na križovatke ulíc Železničnej 
a Mudroňovej v celkovej výmere cca 480 m2, kde chcú postaviť 6 garáží. Ich požiadavka na mestskom 
zastupiteľstve nebola podľa ich názoru prednesená úplne. Súčasťou žiadosti boli aj grafické prílohy, 
ktoré na zasadnutí MsZ neboli prezentované. Vo výstavbe vidia aj benefit pre mesto – finančné 
prostriedky (dane).  

Ing. Gonda 

- nevidí vo výstavbe garáži zásadnú kolíziu s územným plánom mesta 
- je potrebné vyriešiť kolíziu tohto zámeru s existujúcim užívateľským režimom (pozemok je 

v súčasnosti oplotený a využívaný) 
- je potrebné počítať s odporom obyvateľov danej lokality 
- mestský výbor je pre mesto Spišská Nová Ves iba poradný orgán, a ak je to možné doporučuje 

občanom preveriť možnosti podania opätovnej žiadosti na MsÚ, oddelenie správy majetku 

Ing. Gonda 

- Je nám známa aktivita občanov vo veci umiestnenia nového DI do vnútroblokového priestoru 
ulíc Slovenskej a Moravskej. MsV sa musí dohodnúť o umiestnení plánovaného detského 
ihriska a doporučiť pre MsÚ konkrétnu lokalitu.  

- Navrhujem, aby sa plánované DI realizovalo na voľnej ploche medzi Kollárovou a Českou 
ulicou. Existujúce DI od firmy Oriflame by sa mohlo premiestniť podľa požiadavky občanov 
do priestoru vnútorného priestoru medzi blokmi na ul. Slovenskej a Moravskej 

- MsÚ by mal preveriť u Oriflame možnosti premiestnenia DI do novej lokality a nahradiť 
existujúce nevyhovujúce DI 

p. Harenčár  

- netrvá na svojom pôvodnom návrhu prezentovanom na MsÚ a súhlasí, aby sa presťahovalo DI od fi 
ORIFLAME do priestoru medzi bloky ako náhradné riešenie 

Ing. Kolesár 

- Súhlasí s návrhom umiestnenia a premiestnenia DI.  
- Navrhuje, aby plocha plánovaného DI bola pokryté gumeným granulátom, teda nie štrkom  
- Navrhuje k dopravnej situácii na ul. Vajanského a Odborárov zvolať výjazdové rokovanie za 

účasti vedúceho OVaD Ing. Susu, 



- Žiada preveriť pri Kauflande – či sú umiestnené odpadkové koše v dostatočnom množstve. 

Úlohy: 

1. MsV navrhuje vybudovať nové centrálne  detské ihrisko na sídlisku Východ, s tým že ihrisko 
od firmy ORIFLAME premiestniť medzi bloky na ul. Slovenskej a Moravskej a pôvodné 
nevyhovujúce ihrisko zrušiť. MsV žiada, aby sa v prípade potreby upravil rozpočet pre detské 
ihrisko, z dôvodu vylúčenia štrku, ako podkladu a nahradením bezpečnostným povrchom 
z gumeného granulátu. 

2. MsV č.8 berie na vedomie žiadosť o odkúpeniu pozemku na výstavbu garáží na križovatke ul. 
Železničnej a Mudroňovej.  

3. K dopravnej situácii na ul. Vajanského a Odborárov zvolať výjazdové rokovanie za účasti 
vedúceho OVaD Ing.Susu, 

4. Preveriť lokalitu pri Kauflande – či sú umiestnené odpadkové koše v dostatočnom množstve. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Valkošáková 
                                                                          Ing. Vasil Kolesár 
                                                                          predseda MsV č. 8 


