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Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Komisie životného prostredia pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

konaného dňa 12. 9. 2019 od 09:00 do 11:00, v zasadačke Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi  

Prítomní:   
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. 
Ing. Zuzana Záborská  
Ing. Michal Beharka 
Ing. Ladislav Lučivjanský 

JUDr. Jozef Križalkovič 
Oliver Búza 
Tomáš Hamráček 
Ing. Zuzana Valkoššáková  

 

Neprítomní:   
Stanislav Lorko  
Ing. Peter Vyparina 

Hostia: 

Ing. Darina Paveleková, Ing. Slavomír Krieger, Ing. Vladimír Pavľák 

Program zasadnutia: 

1. Úvod, otvorenie; 
2. Prerokovanie návrhu Hodnotiacej správy o plnení Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves, určenie 

priorít pre návrh Akčného plánu na roky 2020 – 2022: 
• Rozvojový program Zelené mesto, cieľ Zlepšiť životné prostredie mesta, 
• Rozvojový program Bezpečné mesto, cieľ Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí 

a ich následkov; 
3. Prerokovanie Programu odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 2020; 
4. Informácia o vyhlásených výzvach na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie týkajúcich sa činnosti 

Komisie životného prostredia 
5. Informácia o návrhu dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Spišská Nová Ves 

a okolí; 
6. Rôzne; 
7. Záver. 

Prerokované: 

1. bod programu 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Komisie životného prostredia – PaedDr. Dávid Demečko, PhD. (ďalej len 
„predseda komisie“). Privítal prítomných členov komisie a hostí, predložil návrh programu spolu s materiálmi  
na prerokovanie, ktoré boli doručené všetkým členom komisie v elektronickej podobe.  

5. bod programu 

Ing. Vladimír Pavľák odprezentoval prítomným dokument Stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy v meste 
Spišská Nová Ves a okolí s návrhom jeho aktualizácie v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky  
na dopady zmeny klímy. 
 
Predseda komisie otvoril diskusiu k odprezentovanému bodu programu. 
 
Ing. Záborská podporila návrh aktualizácie dokumentu, súčasný dokument je z roku 2012, reaguje len na niektoré 
dopady zmeny klímy, zelené riešenia. Navrhla rozšíriť dokument o technické riešenia, vytvoriť komplexnú 
stratégiu. Informovala o dotačných možnostiach financovania tvorby dokumentu z externých zdrojov. Uviedla 
mesto Trnavu a Kežmarok ako príklady miest s dobre spracovaným dokumentom, ďalej dokument Katalóg 
adaptačných opatrení pre mestá a obce BSK, ktoré pre nás môžu byť inšpiráciou. 
 
Ing. Lučivjanský  
- reagoval, že sa životnému prostrediu dlhodobo nevenuje dostatočná pozornosť, máme veľa betónových 

a asfaltových plôch a málo zelene; 
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- kritizoval výstavbu nových parkovacích plôch asfaltovaním, poukázal na problém s parkovaním na 
sídliskách, kde parkovacie miesta zaberajú služobné autá, upozornil na potrebu zmeny formou zavedenia 
rezidenčného parkovania, navrhol do budúcna realizovať výstavbu podzemných parkovísk; 

- navrhol zasadnutia Komisie plánovať raz mesačne, komisia by sa mala vyjadrovať ku každému 
investičnému zámeru, ako mechanizmus ochrany zelene pri realizácii stavebných aktivít; 

 
p. Hamráček 
- reagoval, že sa pripravuje zmena parkovacej politiky; 
- potvrdil informáciu, že zeleň na území mesta neustále klesá, podľa jeho názoru chýba koncepčné riešenie, 

poukázal na potrebu súčinnosti so stavebnými aktivitami; 
 
Ing. Záborská  
- poukázala na problém v zastrešení problematiky životného prostredia na úrovni mesta/MsÚ, kde je 

v súčasnosti agenda rozbitá, časť zastrešuje Oddelenie komunálneho servisu, časť Oddelenie územného 
plánovania a stavebného poriadku (referát životného prostredia) 
 

Komisia životného prostredia vzala predkladané informácie na vedomie. 
Odporúča: 
a.) vrátiť sa k dopracovaniu dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Spišská 
Nová Ves a okolí, v termíne do júna 2020. 
b.) schváliť dokument v predloženom znení na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
c.) organizačne zjednotiť referát životného prostredia na MsÚ, posilniť odborné kapacity interne prípadne 
externe. 
 
2. bod programu  

Ing. Paveleková odprezenovala bod programu v zmysle zaslaných materiálov. 

Predseda otvoril diskusiu k odprezentovanému bodu programu. 
 
Ing. Záborská 
- poukázala na absenciu environmentálneho povedomia v Akčnom pláne, navrhla riešenie kampaňou tém 

životného prostredia; 
- ponúkla spoluprácu pri príprave podkladov v oblasti životného prostredia 

 
Komisia životného prostredia vzala predkladané informácie na vedomie. 
Odporúča: 
a.) schváliť predloženú Hodnotiacu správu o plnení Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves, 
a predložený Akčný plán na roky 2020 – 2022 na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva; 
b.) vytvoriť generel zelene a plán obnovy zelene, plán obnovy zelene v termíne do roku 2020. 
 
3. bod programu  
Tomáš Hamráček s Ing. Kriegerom odprezenovali Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 
2020, ktorý je potrebné schváliť Mestským zastupiteľstvom. Potrebné stanovisko o súlade dokumentu  
so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Košického kraja vydal Okresný úrad 31.12.2018.  

Komisia životného prostredia vzala predkladané informácie na vedomie. 
Odporúča: 
a.) schváliť predložený Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 2020 na najbližšom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
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b.) následné vyhodnotenie dokumentu v roku 2021 prerokovať na zasadnutí komisie životného 
prostredia. 
 

4. bod programu 

Ing. Paveleková odprezenovala bod programu v zmysle zaslaných materiálov. 

Komisia životného prostredia vzala predkladané informácie na vedomie. 
 
 
6. bod programu 

V rámci bodu neboli predložené návrhy na prerokovanie. 
 
7. bod programu 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Valkoššáková 
 

 
 

PaedDr. Dávid Demečko, PhD. 
predseda komisie, v. r. 

 
 
 

 
 
 
 
 


