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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu,  

konaného dňa 17.10.2019 od 16:00 – 17:30 hod., v priestoroch jedálne ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní:   
Mgr. Rastislav Javorský 
Mgr. Miroslav Majerčák 

Mgr. Andrea Gromovská 
Ing. Peter Hamrák 

Ing. Milan Mucha 
Valter Retter 

Ing. Zuzana Valkoššáková 
Ing. Vladimír Jančík 

 

Neprítomní:   
Zuzana Valkoššaková 
Ladislav Herich 
 

DiS. art. Eva Kopperová 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Anna Havašová 
 

 

 
 
Prítomní hostia a občania:  
Ing. Jozef Gonda – viceprimátor Mesta Spišská Nová Ves 
Ing. arch. Teodor Štubňa – Mestský úrad Spišská Nová Ves 
Ing. Eva Bekešová (zástupca investora, Milanko s.r.o.) 
Štefan Miklošik (zástupca investora, Milanko s.r.o.) 
Ing. arch. Juraj Molčan (zástupca investora, Milanko s.r.o.) 
Občania Javorovej ul. a Agátovej ul. (viď prezenčná listina) 

Priebeh stretnutia:  

 zasadnutie otvoril a viedol predseda MsV č. 2 Mgr. Rastislav Javorský; 

 predseda MsV privítal hostí a prenechal priestor zástupcovi investora, Ing. arch. Molčanovi. 

 p. Molčan poďakoval za pozvanie a formou videoprezentácie oboznámil hostí s projektom prístavby 
a nadstavby budovy na Javorovej ulici. Občanov oboznámil s formou riešenia dopravy a parkovania 
v areáli objektu, t.. j. informoval ich o rozšírení prístupovej komunikácie do objektu  a vzniku 47 nových 
parkovacích miest. V rámci vizualizácie projektu ich oboznámil taktiež s náhradnou výsadbou zelene.  

 Pri odpovediach na otázky občanov sa aktívne zapájali predseda MsV, viceprimátor mesta a vedúci 
oddelenia územného plánovania.  

 V náväznosti  pre potrebu riešenie dopravy na Javorovej ulici, predseda MsV s gestorom MsÚ Ing. 
Muchom opätovne oboznámili občanov s projektovou štúdiou realizácie parkovacích miest na Javorovej 
ulici. V tzv. slze ulice by bolo možné vytvoriť 108 parkovacích miest a v prípade potreby je možnosť 
realizácie malej parkovacej plochy pri vstupe do ulice s použitím zatrávňovacích dielcov v počte 25 
parkovacích miest.  

 V následnej diskusii boli občanom zodpovedané všetky otázky aj k riešeniu tejto problematiky.  

 Na záver zhromaždenia poprosil predseda MsV predkladateľa petície o stanovisko, či boli zodpovedané 
v plnom rozsahu otázky od občanov a predovšetkým hlavného bodu petície. 

 P. Jezerčáková ako predkladateľ petície vyslovila spokojnosť s danou prezentáciou a odpoveďami.  
 
 
 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


