
Mestský výbor č. 8 
 

Zápis zo zasadnutia, konaného d ňa 29. 9. 2008 
 

 
 
Prítomní: PhDr. Miroslav Semeš, JUDr. Michal Komara, PhD., RNDr. Ladislav 

Ruttkay, Ing. Stanislav Susa, Milan Revaj, František Bolčák, Ondrej 
Bukšár, JUDr. Viera Ječimová, Eva Herichová, Ing. Andrea Jančíková, 
Jozef Hritz 

 
 
1. Vyjadrenie k žiadosti I. Sop čáka 

 
PhDr. Semeš požiadal prítomných o vyjadrenie stanoviska k žiadosti Igora 

Sopčáka, ktorá sa dotýka povolenia zriadenia krbu pre príležitostné vykurovanie 
v obývacej izbe, s odvádzaním spalín dymovodom – komínom vedeným cez strešnú 
krytinu. 
 
Uznesenie:   MsV č. 8 súhlasí s výstavbou krbu s odvedením s odvádzaním spalín 

dymovodom – komínom vedeným cez strešnú krytinu p. Igorom 
Sopčákom, bytom Slovenská 52/16, Spišská Nová Ves v prípade, že 
žiadateľ má splnené všetky náležitosti spojené s vykonaním stavebných 
úprav. 

 
 
2. Sťažnos ť vlastníkov bytov na Hviezdoslavovej ul. 1 a 3 

 
Sťažnosť sa týka prevádzkovania Kino klubu Tatry, v ktorom sú podávané 

i alkoholické nápoje. Konzumenti, zväčša mladí ľudia,  v neskorých nočných 
hodinách rušia nočný kľud  v okolí. 
 
Uznesenie:   MsV č. 8 žiada majiteľov prevádzky Kino Tatry klub na Levočskej ul. č. 

5 v Spišskej Novej Vsi o zabezpečenie kontroly nerušenia nočného 
klubu v okolí objektu Kina Tatry počas otváracích hodín. 
V prípade, že nedôjde k náprave a bude naďalej rušený nočný kľud 
Mestský výbor č. 8 doporučuje Mestu Spišská Nová Ves vydať 
rozhodnutie o zmene – redukovaní prevádzkového času. 
Zároveň žiada o vykonanie kontrolnej činnosti hliadkami mestskej 
polície, hlavne počas víkendov, kedy je prevádzkový čas určený do 
03.00 hod. 

 
3. Jesenné upratovanie 
 
 PhDr. Semeš informoval prítomných o termíne pristavenia veľkokapacitných 
kontajnerov: 
MsV č. 8 - Staré mesto - sever 
1. Vajanského ul.   22. 10. 
2. Park SNP pri MŠ  22. 10. 
3. pri Discoklube Kotolňa  24. 10. 



4. J. C. Hronského    23. - 24. 10. 
5. Slovenská 44, pri kotolni  25. - 26. 10. 
6. Koceľova ul.    25. - 26. 10. 
7. pri garážach za Židovským cintorínom 23. 10. 
 
4. Informácie o výstavbe kruhovej križovatky a zria dení svetelnej križovatky 
 
 PhDr. Semeš informoval o pripravovaných zmenách – výstavbe kruhovej 
križovatky na Markušovskej ceste v spolupráci s KSK (rok 2009) a zriadenie svetelnej 
križovatky na Školskej ul. 
 
5. Diskusia 
 
JUDr. Komara  

- poďakoval za zriadenie jednosmernej premávky na Ul. J. C. Hronského; 
- vyjadril s nespokojnosť s dlhou dobou opravy výtlkov na Rastislavovej ul. (1/2 

roka); 
- poukázal na zlý stav parkovania pri železničnej stanici, ako i veľký počet taxi; 
- doporučil zmenu parkovania na Ul. Odborárov; 
- z dôvodu bezpečnosti požiadal o presun priechodu pre chodcov na Levočskej 

ul. – bližšie k Slovenskej ul. Zabezpečiť uzavretie zábran pri vchode ku škole.  
 
RNDr. Ruttkay  

– pozitívne hodnotil vykonané práce v obvode MsV č. 8; 
– požiadal o zriedenie 5 – 6 parkovacích miest pred kotolňou pri Zio bare; 
– opraviť chodník smerom od Sintry ku Geolog. prieskumu; 
– vymeniť povrch na cestnej komunikácii na Rastislavovej ul.; 
– požiadal zistiť vlastníctvo komunikácie v zadnej časti Letnej ul. – pred 

zástavbou garáži smerom k vstupu k Pohrebným službám Badziková – 
v prípade, že ide o mestskú komunikáciu, požiadal o jej opravu.; 

– vydláždiť miesto určené pre kontajnery na Koceľovej ul. (v súčasnosti sú 
umiestnené na tráve a zemi); 

– riešiť parkovanie na UL. B. Nemcovej i na úkor zelene; 
– riešiť križovatku na Školskej ul. 
– vyčistiť kanál pri MŠ na Slovenskej ul. – je zasypaný, nefunkčný; 
- vyzvať majiteľov Zio baru a požiadať o estetickú úpravu oporného múra; 

 
Ing. Susa  

– upozornil, že v budúcnosti pri výstavbe okružnej križovatky bude prebiehať 
i rekonštrukcia chodníka smerom k Sintre; 

– informoval o štúdii na výstavbu DI na sídl. Východ, doporučil využiť ju. 
 
PhDr. Semeš 

- vedenie mesta uvažuje s výstavbou odchytového parkoviska na území súč. 
trhoviska a výstavbe detského ihriska; 

- informoval o zriadení svetelnej križovatky pri Supermarkete COOP. 
 
 
 
 



Nové požiadavky: 
 
1.  Riešiť križovatku na Školskej ul.  
2.  Vyčistiť kanál pri MŠ na Slovenskej ul. – je zasypaný, nefunkčný. 
3.  Zistiť vlastníctvo komunikácie v zadnej časti Letnej ul. – pred zástavbou garáži 

smerom k vstupu k Pohrebným službám Badziková – v prípade, že ide 
o mestskú komunikáciu – vykonať opravu.  

4. Vyzvať majiteľov Zio baru a požiadať o estetickú úpravu oporného múra. 
5. Vykonať deratizáciu kanálu na Tolstého ul. 17. 
6. Orezať stromy na Levočskej 22. 
7. Osadiť kvetináče na zabránenie parkovania na Slovenskej ulici pred PH 

Findura (neprehľadná križovatka pri zapoarkovanom vozidle). 
 

 
POUŽITIE 100 tis. Sk v roku 2008: 
 

1. Presunúť priechod pre chodcov na Levočskej ul. – bližšie k Slovenskej ul. a 
zvýrazniť ho červenou farbou. Zabezpečiť uzavretie zábran pri vchode ku 
škole.  

2. Oprava chodníka na Ul. Fabiniho – vybudovať rigol na odvodnenie. 
 

PRIORITY NA ROK 2009: 
 
1. Pripraviť PD ihriska na sídl. Východ. 
2. Oprava chodníkov na Rastislavovej, J. C. Hronského, Tolstého. 
3. Vybudovať osvetlenie k SOU – Markušovská cesta. 
4. Zriadiť 5 – 6 parkovacích miest pred kotolňou pri Zio bare. 
5. Riešiť parkovanie na UL. B. Nemcovej i na úkor zelene.  
 
 
Zapísala: A. Jančíková  
 
 
        PhDr. Miroslav Semeš, v. r. 
        Predseda MsV č. 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


