
Z Á P I S 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 7 -  z  5. riadneho zasadnutia zo d ňa 16. 11. 2015 
 
Program: 
1. Otvorenie a prezentácia   
2.  a) Prezentácia štúdie riešenia dopravnej situácie Baníckej ulice 
     b) Diskusia členov MsV  
         Nové úlohy - požiadavky členov MsV  
3. Záver 
 
 
1.   Zasadnutie  otvorila a  prítomných privítala  predsedníčka MsV –  Bc. Ing. Janka 
Brziaková.  
 
 
2. a) Na zasadnutí MsV č. 7 dňa 23. 6. 2015 bola vznesená požiadavka na oddelenie 
územného plánovania a stavebného poriadku  na spracovanie PD „Komplexné riešenie 
dopravnej situácie Baníckej ulice“.   
Na dnešnom zasadnutí bola vedúcim oddelenia ÚPaSP Ing. arch. Teodorom Štubňom, Ing. 
Petrom Susom  a spracovateľom úvodnej štúdie k požadovanej PD Ing. arch. Miloslavom 
Havašom odprezentované  zúčastneným členom MsV č. 7 hlavné myšlienky tohto zámeru. 
Spracovateľ štúdie Ing. arch. M. Havaš uviedol, že dopravné riešenie Baníckej ulice je 
možné vnímať a riešiť dvomi alternatívami, pričom vysvetlil klady a zápory každej alternatívy.  
Na základe uvedeného MsV č. 7 plánuje v prvej polovici roka 2016 zabezpečiť verejné 
zhromaždenie s cieľom odprezentovať tento zámer obyvateľom mesta z nášho VO č. 6, ale 
predovšetkým Baníckej ulice. Samotné spracovanie PD, ktorého podkladom bude uvedená 
štúdia a vznesené oprávnené pripomienky občanov, sa pripravuje na r. 2016.   
 
 
2. b/ Diskusia členov MsV – rôzne, z ktorej vyplynuli nové úlohy. 
        Nové úlohy – požiadavky členov MsV  
 

I. MsV navrhuje, aby nasledujúce požiadavky nášho výboru, ktoré sú už zaevidované 
na MsÚ Sp. Nová Ves a to pod uznesením  č. 15 a č. 16/2015 sa zaradili do 
rozpočtu mesta Spišská Nová ves na rok 2016. Ide o nasledujúce požiadavky:  
a) Uznesenie č. 15/2015   

                 MsV žiada OKS o osadenie smetných košov a košov na psie exkrementy vo VO 
MsV č. 7 nasledovne:  
- 1 smetný kôš a 2 koše na psie exkrementy - pozdĺž cyklistického chodníka  

vedúceho okolo rieky Hornád v úseku od ZŠ Ing. Kožucha po OC Madaras. 
- 1 smetný kôš a 1 kôš na psie exkrementy – na Ul. I. Krasku. 

 
                 b) Uznesenie č. 16/2015   
                 MsV odporúča OKS prehodnotiť a riešiť aj nedostatok smetných košov vo VO  

MsV č. 8 na ul. Hviezdoslavova, B. Němcovej, J. Fabiniho a Odborárov. 
  
 
3. Najbližšie zasadnutie MsV je plánované na 15. 2. 2016.  

 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Krajňáková 


