
Zápis zo zasadnutia Mestského výboru č.8, zo dňa 24.11.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ing.Kolesár 

- Privítal všetkých prítomných, odovzdal slovo Ing.arch.Štubňovi 

Ing.arch.Štubňa 

- Členov výboru oboznámil: 
1. so stavom IX.etapy Regenerácie námestia – ul.Levočská . Je potrebné prehodnotiť 

súčasnú projektovú dokumentáciu. Zapojení sme  do grantového programu  
INTEREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020(1 ,5mil.eur). Či sa podarilo získať 
projekt, by sme mali vedieť do konca 2/2017. Plánom je prepojiť cyklotrasu popod 
Levočskú bránu, vybudovať  bezbariérový prístup k mestským objektomna 
Levočskej ulici. 

2. s plánovaným  využitím budovy Centrum voľného času na Levočskej ulici, 
s novým dopravným prístupom k CVČ, premiestnením garáži v zadnom trakte 
Letnej ul. a s vyriešením parkovania v tomto priestore + parkovanie na 
ul.Svätoplukovej a Letnej (zadný trakt). 

3. s možným riešením parkovania na Gorazdovej ulici, a to z pozdĺžneho parkovania 
zmena na kolmé státie. Získalo by sa tým 41 nových parkovacích miest, zmena na 
obojsmernú premávku. 

Bc.Novoroľníková 

- mala pripomienku k bodu 3, tj. k možnej zmene parkovania na ul.Gorazdova.  
Navrhla, aby sa odobralo z obidvoch strán iba po 1,5 m , tj. cesta 6 m +3m, a iba 
z jednej strany kolmé parkovanie, alebo šikmé státie. Ďalším návrhom  bolo použiť 
existujúcu zelenú plochu v parku vedľa Polície na nové parkovacie plochy. 

Ing.Gonda 

- ak by sa počítalo so spoplatnením parkovania na ul.Gorazdovej, je nutné počítať 
s novými plochami na parkovanie,  lebo už súčasný stav je nedostačujúci 
a spoplatnenie by vyvolalo nespokojnosť občanov. Je potrebné vytvoriť nové priestory 
a potom sa môže spoplatňovať. 

Ing.Kolesár 

- položil otázku pre Ing.arch.Štubňu, či sa počíta s detským ihriskom za Malým 
kostolom? – odpoveď Štubňu: „V projektovej dokumentácii je detské ihrisko 
zahrnuté“. 

Ing.Susa Stanislav 

- položil otázku, ako je vyriešené parkovanie za Malým kostolom? – Ing.arch.Štubňa 
odpovedal, že sa počíta so sprístupnením  dvora za kostolom(jednanie s cirkvou)zo 
strany Svätoplukovej ul. CVČ budova –jej náplň: obchody, dvor s trhoviskom, 
priestory pre pohrebné služby, reštaurácia, snaha o prepojenie s funkčnými prvkami  
cintorína. 



Ing.Kolesár 

- prítomným boli predložené 2 návrhy na rozšírenie parkovacích miest na ul.Moravská 
a Česká pri obch.centre SINTRA . ČlenoviaMsV odporúčajú alternatívu č.2, t.j. 
vytvoriť nové parkovacie miesta pozdĺž Českej ulice /nie pozdĺž Kollárovej ul./ 

Ing.Susa Peter – pre vytvorenie nového parkoviska pri obch.centre SINTRA je potrebné 
vyriešiť majetkoprávne vzťahy so spoločnosťou Overal, a potom sa projekčne venovať 
tomuto zámeru. 

Ing.Gonda 

- na základe požiadavky občanov /Ing. Kuchár, Slovenská ul./dobudovať parkovisko na 
ul.Slovenská 24-26, pri objekte bývalého zariadenia opatr.služby. 

 

Ing.Kolesár 

- za Malým kostolom pri garážach stojí voda, ktorá zateká dnu do garáže. Ako by sa dal 
tento problém odstrániť? – Ing.Susa navrhol zhotoviť povrchový odvodňovací rigol. 

 

Ing.Gonda 

- k parkovaniu pri cintoríne – ako príklad si môžeme vziať s vyriešenia parkovania pri 
NsPna Jánskeho ul. – rampa (cez parkovacie automaty), kde je parkovanie do 30 min. 
zdarma a až potom je spoplatňované. Parkovisko by tak slúžilo pre návštevníkov 
cintorína a nie na celodenné parkovanie návštevníkov mesta, ktorí sa chcú vyhnúť 
platenému parkovaniu. 

Bc.Novoroľníková 

- na Gorazdovej ulici 10-12 umiestniť zátarasu, aby sa zamedzilo parkovaniu (dosadiť 
nový strom, resp. navrhnúť inú zátarasu) 

- na ul.Kollárovej a Slovenskej, to isté žiada aj Ing.Susa, aby sa zamedzilo parkovaniu 
na zelenom priestore vedľa posledného parkovacieho miesta pridaním zátarasy. 

Mgr.Semeš 

- požiadavka na doplnenie kamerového systému na ul.Hviezdoslavovej a Vajanského  

 

Bc.Novoroľníková  

- problém s kontajnermi na ul.Gorazdova–neporiadok nevyriešilo uzamykanie 
kontajnerov. Cezpoľní postavia vrecia s odpadom ku kontajnerom a BrantnerNova 
odpad mimo kontajnerov nezbiera. Pri zbere odpadu z kontajnerov preveriť, či je 
možný zber komunálneho odpadu aj mimo kontajnera. 

Mgr.Furman 

- požiadavka na osvetlenie garáži za židovským cintorínom, nakoľko sa tam schádza 
množstvo mladých ľudí. 

 

 

 



Úlohy: 

1. Na Gorazdovej ulici 10-12 umiestniť zátarasu, aby sa zamedzilo parkovaniu (chýba  
            strom, resp. iná zátarasa).Na ul.Kollárovej a Slovenskej, to isté, aby sa zamedzilo 
 parkovaniu na zelenom priestore. 

2. Pri zbere kontajnerov preveriť, či je možný zber komunálného odpadu aj mimo   
kontajnera    na ul.Gorazdovej. 

      3.   Osvetliť garáže za žid.cintorím, nakoľko sa tam schádza množstvo mladých ľudí 

     4. Za Malým kostolom pri garážach stojí voda, ktorá zateká dnu do garáže. Zhotoviť rigol. 

 

 

Hlavné priority na rok 2017 

1. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ul.vytvorením nových parkovacích miest 
s nasledovnými prioritami: 

 a/ Využiť  plochy zelene na nové parkovanie pred objektom PZ SR 
 b/ Využiť  plochy zelene na nové parkovanie pred polyfunkčným domoma 
      potravinách Fresch. 
 c/ Využiť  časť plochy zelene na nové parkovanie pred BD Gorazdova 18,20,22 
 d/ Spresniť dispozičné riešenie obojstranného parkovania na Gorazdovej ul. od vstupu 
     zo Školskej až po potraviny Fresch. 
 MsV žiada spracovať nové dispozičné riešenie/príp. projektovú dokumentáciu/so
 zapracovaním priorít a/ – d/ a predložiť opätovne na rokovanie MsV č.8. 
 Navrhovaný termín: v 1.polrok2017 
 

2. Členovia MsVodporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl.Východ 
podľa predloženej alternatívy č.2 /parkovanie pozdĺž Českej ul./.MsV žiada spracovať 
projektovú dokumentáciu a vybaviť príslušné povolenia v roku 2017 tak, aby sa stavba 
dala v roku 2018 zaradiť do realizácie v roku 2018. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2017 
 

3. Spracovať dispozičné riešenie a realizáciu nového parkoviska na Slovenskej ul. 24-26, 
pred oplotením bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby, Slovenská 30. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2017 
 

4. Spracovať návrh plateného parkovania na parkovisku pri cintoríne na Slovenskej ul. 
s cieľom zvýhodniť krátkodobé parkovanie návštevníkov cintorína a eliminovať 
celodenné parkovanie. Spracovaný návrh predložiť na rokovanie MsV. 
Navrhovaný termín: v 1.polrok 2017 

 

 

 

Zapísala:Ing.Valkošáková Jana                             Ing.Vasil Kolesár 

                                                                               predseda MsV č.8 


