
Zápisnica zo zasadnutia č. 3 Mestského výboru č. 8, konaného na Radnici 
v Spišskej  Novej Vsi, Radničné námestie č. 7, v malej zasadačke              

dňa 5. 9. 2019 od 14.30 do 15.30 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Gonda 
                  MUDr. Alena Pekarčíková 
                  Adnan Akram 
                  Ing. Andrea Jančíková 
                  Ing. Jana Valkošáková 
                  (zapisovateľka)             
                   
 
Prítomní občania:  Katarína Lučeničová       
                                 Michal Gbúrik                                                                                
                                  
         

Neprítomný neospravedlnený: 
Mgr. Pavol Malast 
Neprítomní ospravedlnení: 
                       Bc. Lýdia Novoroľníková         
                       RNDr. Ladislav Ruttkay                       
                       Ing. Stanislav Susa                      
                       Oliver Buza 
                       Marcel Franko    
                   
 
                       
                       
 
 
 
 

Priebeh stretnutia: 

Ing. Jozef Gonda - privítal všetkých prítomných, hlavne občanov Gorazdovej ulice                        
a Nám. SNP. 

p. Katarína Lučeničová z Gorazdovej ulice:  

- požiadavka č.1:  detské  ihrisko - na ploche medzi plotom škôlky a bytovkou je 
trávnatá plocha, ktorú by bolo nutné upraviť – zrezať kríky . Aký súhlas je potrebný na 
vybudovanie detského ihriska?  

   Ing. Jozef Gonda podotkol, že sa presadzovala koncepcia veľkých detských ihrísk, ale 
v súčasnosti sa zhotovujú aj malé detské ihriská (Novoveská Huta, sídl. Východ). 
Zapracovať do úloh MsV: zistiť možnosti vytvorenia malého detského ihriska na 
Gorazdovej ulici.  

- požiadavka č.2: je možnosť umiestnenia lavičiek pred bytovky na Gorazdovej ulici, ak 
by bol súhlas vlastníkov bytov? 

  Ing. Jozef Gonda odporúča, aby obyvatelia vchodu, kde je záujem o zriadenie lavičiek 
na sedenie podpísali spoločnú žiadosť, tak aby sa eliminovali možnosti prípadného 
nesúhlasu zo strany ostatných bývajúcich. Po doručení žiadosti občanov MsV zaradí do 
úloh. 

 
- požiadavka č. 3: je možné vyasfaltovať chodník v zadnej časti Gorazdovej ulice 

a škôlkou. V súčasnosti sú tam vysypané kamienky, nerovný terén a počas daždivého 
počasia stojí tam voda.  

  Ing. Jozef Gonda odporúča, aby vzhľadom na režim pohybu dažďových vôd tam zostala 
nespevnená plocha z  kamienkov. 



 

Ing. Michal Gbúrik  

- chcel by sa informovať, s čím sa počíta do budúcnosti ohľadne spevnenia plôch na 
Nám. SNP a vyriešenia dopravnej situácie na Nám. SNP. Ako najlepšie riešenie 
navrhuje vstup k bytovkám od Detskej polikliniky (aj chodník, aj komunikácia).     
Ing. Jozef Gonda  nevidí, ako najlepšie riešenie vytvorenie nového vstupu k bytovkám 
od Detskej polikliniky. Navrhuje regulované parkovanie od škôlky cestou k bytovkám, 
pred bytovkami dopravne obmedzený prístup. A pred škôlkou označiť vyhradené 
miesta na parkovanie pre klientov materskej škôlky. Čo sa týka vytvorenia 
komunikácie od Detskej polikliniky, je potrebný aj názor širšieho okolia. Pri 
technickom riešení je potrebné osloviť dopravný inšpektorát PZ SR, oddelenie 
výstavby a dopravy ako aj samotných občanov Námestia SNP. Na uvedené riešenie 
spracovať dispozičnú štúdiu. Náklady na jej spracovanie zadať do rozpočtu Mesta na 
rok 2020 ( návrh na zasadnutí MsVč.8 dňa 5.12.2019). Po spracovaní štúdie bude 
potrebné aj samostatné stretnutie k návrhu dopravnej situácie Nám. SNP. Pracovnú 
verziu preposlať aj zástupcovi občanov z tejto časti  p. Michalovi Gbúrikovi od OVaD 
(tel. kontakt: 0971 482 656). 

MUDr. Alena Pekarčíková 

- požiadavka skautov – projekt Nábrežia Hornádu : vysadiť mladé stromčeky na 
nábreží pri Sociálnej poisťovni, futbalovom štadióne – otázka,  či sa môžu pustiť do 
projektu. Ing. Jozef Gonda odporúča skautom navštíviť oddelenie Územného 
plánovania – Ing.arch. Teodora Štubňu, ohľadne možností výsadby stromov na 
Nábreží Hornádu (aké sú možnosti a obmedzenia). 

Ing. Jozef Gonda 

- výjazdové zasadnutia MsV č. 8 sa uskutoční dňa 19. 9. 2019 o 14.00 hod. (štvrtok), 
stretnutie pred  Radnicou,  Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves. 
 
Úlohy: 
1. Zistiť možnosti vytvorenia v budúcich rokoch malého detského ihriska na 

Gorazdovej ulici. 
2. Aká je možnosť umiestnenia lavičiek pred bytovky na Gorazdovej ulici, ak by bol 

súhlas vlastníkov bytov? 
3. Pri technickom riešení Námestia SNP  osloviť DI PZ SR, oddelenie výstavby 

a dopravy, ako aj samotných občanov Námestia SNP. Zadať spracovanie 
dispozičnej štúdie územia a následne uskutočniť samostatné stretnutie k tejto 
problematikee. Pracovnú verziu preposlať p. Michalovi Gbúrikovi od OVaD. 

Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                              
                                                                                             Ing. Jozef Gonda 
                                                                                             predseda MsV č. 8 


