
Zápis zo zasadnutia Mestského výboru č. 8 konaného dňa 26. 2. 2015   

Prítomní: Ing. Vasil Kolesár, Ing. Jozef Gonda, Oliver Búza, Mgr. Pavel Malast,                                                                
               Bc. Lýdia Novoroľníková, Mgr. Michal Semeš, Ing. Stanislav Susa,  
               Mgr. Jaroslav Furman 
Hostia :   Ing. arch.Teodor Štubňa, p. Kubičár (ul. Fabíniho) 

 

Ing. Kolesár 
- otvoril  a privítal všetkých prítomných, odovzdal slovo Ing.Štubňovi“  

 

Ing. arch. Štubňa 

- členov výboru oboznámil so zmenou územného plánu – jedná sa o areál 
nedostaveného Mäsokombinátu na Markušovskej ceste ( „KUDLOVEC“, „STOJAN“, 
„BRUSNIK“) – oboznámil  so štúdiou investora v danej lokalite, v ktorej by  sa mali 
postaviť  byty, mat.škôlka, obchody, šport.plochy pre cca 600 osôb. O tomto zámere 
sa môžeme bližšie oboznámiť na stránke mesta. 

- Ing.Gonda  - položil otázku „čo je predmetom zmluvy ?“ a „je niečo podmienené pri 
výstavbe?“ 

- Ing.Štubňa : investor príde na mestské zastupiteľstvo, uvidíme ako sa nastaví zámer, či 
na nájomné byty alebo na predaj, 

- mesto sa nebude finančne zapájať  do výstavby, jedine zastávka MHD, chodníky,  
príp.cyklotrasy 

p. Kubičár 

     - z ulice Fabiniho – mestský výbor oboznámil so situáciou prejazdu  automobilov          
       v zadnom trakte, prejazd  aj po tráve a záhradkách pod oknami bývajúcich, ktorí ak sa   
       ozvú dostanú vynadané od vodičov, 
     - pán Kubičár navrhuje zákaz vjazdu. 
       Ing.Kolesár  –  členovia mestského výboru budú mať výjazdové rokovanie, kedy sa     
      oboznámia so situáciou v danej lokalite. Poďakoval p.Kubičárovi za jeho  podnet na         

MsV č.8. 
 

Ing. Kolesár 

- Oboznámil členov výboru s úlohami, ktoré ostali nesplnené ešte z minulého volebného 
obdobia : 1. Uloženie kontajnerov na ul. Gorazdova – pozvať predsedov dotknutých 
Spoločenstiev vlastníkov bytov na výjazdové rokovanie, aby preložili svoje predstavy 
k splneniu danej úlohy 
2. Upraviť dopravné značenie k prechodu vozidiel a parkovaniu na ul.Chrapčiakovej, 
Vajanského a Novej Poliklinike – dohodnúť termín s p.Lukáčom z Okresného 
riaditeľstva PZ Spišská Nová Ves, pozvať náčelníka Mestskej polície p.Komaru 
a vedúceho OVaD Ing.Susu. 



3. Kamera pred reštauráciou TATRA  - vyjadrenie náčelníka Mestskej polície  
o možnosti obnovenia funkčnosti kamery. 
4.Petícia obyvateľov na Fabíniho ulici k porušovaniu verejného poriadku 
neprispôsobivými občanmi z danej ulice – návrh predsedu MsV na zvýšenie hliadok 
MsP v danej lokalite. 
5. Oprava chodníka na ul.Vajanského –  doporučuje  výjazd členov MsV do terénu, 
aby sa mohli vyjadriť k tejto úlohe priamo na mieste. 

Bc. Novoroľníková 

- oboznámila nás s požiadavkou plochu pred škôlkou pri starom súde (ATLANTEL) 
vysypať kameninou. 

Ing. Gonda 

- predložil požiadavku obyvateľov na ul. Slovenskej (pri kotolni) rozšíriť parkovacie 
miesta. 

Ing. Kolesár 

- požiadavka na predĺženie verejného osvetlenia až po Markušovské rampy. 

p. Búza 
- požiadavka na zrevitalizovanie detského ihriska za malým kostolom  
 

Úlohy :  

1. Uloženie kontajnerov na ul. Gorazdova – pozvať predsedov dotknutých 
Spoločenstiev vlastníkov bytov na výjazdové rokovanie, aby preložili svoje 
predstavy k splneniu danej úlohy. 
 

2. Kamera pred reštauráciou TATRA  - vyjadrenie náčelníka Mestskej polície  
o možnosti obnovenia funkčnosti kamery. 
 

3. Oprava chodníka na ul.Vajanského – doporučuje výjazd členov MsV do terénu, 
aby s členovia mohli vyjadriť k tejto úlohe priamo na mieste. 
 

4. Na ulici Fabíniho sa  mestský výbor oboznámi so situáciou prejazdu  automobilov  
                   v zadnom trakte (na výjazdovom rokovaní) a navrhne riešenie. 
 

5. Pred škôlkou pri starom súde (ATLANTEL) vysypať priestor kameninou. 
 

6. Upraviť dopravné značenie k prechodu vozidiel a parkovaniu na ul. 
Chrapčiakovej, Vajanského a Novej Poliklinike. 

 
 

7. Riešiť petíciu obyvateľov na Fabíniho ulici k porušovaniu verejného poriadku 
neprispôsobivými občanmi z danej ulice -  zvýšené výjazdy MsP. 



Hlavné priority na rok 2015 : 

1. Vyriešiť parkovanie pri starom cintoríne na ul.Slovenskej. 
2. Vyriešiť parkovanie na ul.Gorazdovej. 
3. Zaoberať sa prípravou realiz. spevnenia plôch na ul. SNP – bytovky. 
4.  Na ul.Slovenskej (pri kotolni) rozšíriť parkovacie miesta. 
5. Predĺžiť verejné osvetlenie po Markušovské rampy. 
6. Zrevitalizovať detské ihrisko za Malým kostolom (pri Pohrebných službách). 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                      Ing.Vasil Kolesár 

                                                                                          predseda MsV č. 8 


