
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - Juh, 
konaného dňa  09.09.2019 od 16:00 – 17:30 hod. v salóniku hotela Preveza v Sp. N. Vsi 

 

Prítomní:  Ing. Zuzana Záborská   Patrik Brezovaj 
                  Ing. Milan Mucha           Ing. Peter Pekarčík   
                  Ing. Pavol Kubičár          Milan Hudaček 
                  Mgr. Peter Formela 
                  Ing. Pavol Čekovský 
                  

Neprítomní: Mgr. Ing. Igor Geletka   
                      Ing. Michal Beharka           
                      MUDr. Peter Zelený  
                  

  

                

Prítomní občania: --- 

Predsedníčka MsV – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len „predsedníčka MsV“) privítala hostí, členov a prenechala 
slovo hosťom – občanom mesta Spišská Nová Ves –obyvateľov ul. Juraja Fándlyho a ul. Obrancov mieru. 
 
Po predstavení účastníkov MsV č. 6 pán Hudzík v mene obyvateľov ul. Juraja Fándlyho ulice a ul. Obrancov 
mieru predniesol členom MsV problém týkajúci sa dopravy na spomínaných uliciach, ktorý nastal po rekonštrukcii 
komunikácie a priľahlých chodníkov. Rekonštrukciou komunikácie  a skvalitnením cesty prestali vodiči 
rešpektovať maximálnu povolenú rýchlosť. Súčasne poukázal na fakt, že rekonštrukciou vozovky došlo k zúženie 
vozovky a taktiež aj chodníkov, ktoré aktuálne nespĺňajú parametre pre obojsmernú dopravu a vzniká riziko 
dopravných nehôd ako aj ohrozenia na životoch chodcov. Ďalej poukázal na sťažené príjazdy a výjazdy vozidiel 
do rodinných domov nachádzajúcich sa na daných uliciach. Vyzval MsV na pomoc pri riešení týchto problémov. 
Medzi navrhované riešenia predniesol obmedzenie rýchlosti, použitie spomaľovačov, tzv. retardérov a 
zjednosmernenie ulice. K žiadosti o riešenie problému poskytol zoznam požiadaviek, ktoré zaslal v emaily 
predsedovi MsV č.6 a gestorovi výboru za MsÚ Spišská Nová Ve, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  
 
- p. Novotný taktiež ako zástupca obyvateľov vyššie spomínaných ulíc požiadal, aby MsÚ iniciovalo Políciu aby 
sa zamerala na týchto uliciach k meraniu rýchlosti vozidiel, čo by mohlo čiastočne pomôcť, s čím MsV súhlasí 
a posunie požiadavku na Políciu.  
- p. Čekovský, člen MsV č.6 poznamenal, že tento problém si vyžaduje komplexné prehodnotenie dopravy 
a dopravného okruhu a značenia v meste, najmä v priľahlom území.  
- hostia ďalej upozornili, že pri odbočke na ul. Čajaka je utopený kanál, ktorý je potrebné opraviť.  
- p. Mecková prosí o zváženie možnosti realizácie detského ihriska v priestoroch medzi bytovými budovami na ul. 
Za Hornádom. 
- p. Čekovský pri uzneseniu č. 20/2019(odborná starostlivosť o verejnú  zeleň) nesúhlasí s odpoveďou MsÚ OKS, 
pretože ak aj súkromná firma vykonáva špecifickú pracovnú činnosť, mala by mať pre takúto prácu zaškolených 
ľudí. MsV č.6 trvá na koncepčnom prístupe a zabezpečovaní starostlivosti o verejnú zeleň a z dôvodu 
zabezpečenia odbornosti  MsV navrhol ako jedno z možnosti riešenia starostlivosti o zeleň prenesenie 
kompetencií na Lesy mesta Spišská Nová Ves, ktorí by túto činnosť určite vykonávali profesionálne. 
 
Predsedníčka vykonala kontrolu plnenia uznesení MsV č.6 z 17.06.2019 a k zneniu ich plnenia zo strany MsÚ 
vyslovila nespkojnosť. Informácie k požiadavkám kladeným zo strany MsV sú nekonkrétne, povrchné bez 
jasného popisu výstupu/výsledku. Z viet uvedených pod časťou „Plnenie“ vo väčšine nie je možné posúdiť posun 
v riešení danej úlohy. Uvádzam príklady: 
 
Uzn.: Prísnejšia kontrola vysprávok 
Plnenie: Firmy boli upozornené na správnosť vykonávania vysprávok....  
Ako ? kedy ? Aká je spätná väzba ? Aký je výsledok? 
 
Uzn.:Realizácia ihriska ...    
Plnenie: OKS nedisponuje finančnými prostriedkami... 
A čo s tým ? Ako ďalej ? 
 
Uzn.: Koncepčné riešenie výsadby a starostlivosti o zeleň.... 
Plnenie: V štádiu úvahy. 
To je odpoveď ? Je návrh na riešenie ? Aké ? Na akej úrovni je/bol prejednávaný ? 
 
...a ďalšie. MsV č.6 žiada o konkretizáciu odpovedí, riešenia, návrhy na riešenie.    



 
Najbližšie stretnutie MsV č.6 je naplánované na 7.10.2019 o 16.00 hod. v priestoroch Hotela Preveza. 
     
 
SUMÁR ÚLOH:  

Trvajúce úlohy: 
Vypracovanie geologického zamerania k projektu sprejazdnenia Rožňavskej cesty  
 
Úlohy v plnení: 

 rekonštrukcia MK vedúcej k materskej škole na ul. E. M. Šoltésovej s doplnením verejného 
osvetlenia (OVaD, OKS) 

 možnosť realizácie parkovacích miest na ploche pri RÚVZ s vysporiadaním pozemkov (OVaD, 
OSM) 

 kontrola vysprávok ciest a chodníkov (OVaD) 
 obnova skateparku 

 
Nové úlohy: 

 Urgentné riešenie prejazdnosti ulicami Juraja Fándlyho a Obrancov mieru v zmysle vyššie 
uvedených požiadaviek. O riešení problému informovať predsedu Msv č.6 bezodkladne. 
Z.: MsÚ – OvaD; T.: 06.10.2019(operatívne riešenia), koncepčné riešenia (zjednosmernenie dopravy) – 
T.: do 15.12.2019) 

 Kontrola dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na ul. J. Fándlyho a Obrancov Mieru, 
infomovať MsV.č 6 o počte vykonaných kontrol a o ich výsledkoch.  
Z.: MsÚ – OvaD – požiadanie o spoluprácu Políciu; T:. bezodkladne 

 Navrhnúť realizáciu detského ihriska, ako aj ihriska/športoviska pre loptové hry medzi blokmi ul. 
Za Hornádom (basketbal, futbal, volejbal, zakomponovať požiadavku do aktivít mesta na roky 
2019/2020; predložiť MsV konkrétne návrhy v termíne najneskoršie do ďalšieho zasadnutia MsV 
Z.: MsÚ – OKS; T.: 06.10.2019 

 Prerokovať na úrovni vedenia mesta možnosti postúpenia údržby zelene Lesmi mesta SNV, na 
rokovanie prizvať predsedníčku MsV č.6 a podpredsedníčku Komisie ŽP pri MsZ 
Z.: MsÚ – OKS; T.: 06.10.2019 

 Opraviť kanál na ul. J.Fándlyho pri odbočke na ul. J. Čajaka  
Z.: MsÚ – OKS; T.: bezodkladne 
 

Príloha: Sumár požiadaviek zástupcov ulíc Fándlyho a Obrancov mieru 
 

 
Zapisovatelia: Ing. Milan Mucha, Ing. Z. Záborská 
 


