
Zápisnica zo zasadnutia č. 1 Mestského výboru č. 8  
konaného na Mestskom  úrade Spišská Nová Ves ,  

Štefánikovo námestie č. 1, č. dverí 306   
6. 3. 2019 od 15.00 do 16.30 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Gonda, Akram Adnan,  Neprítomní:  MUDr. Alena Pekarčíková 
Bc. Lýdia Novoroľníková,     Oliver Búza, Mgr. Pavol Malast 
RNDr. Ladislav Ruttkay,     (všetci sa ospravedlnení) 
Ing.  Stanislav Susa,  
Marcel Franko,  
Ing. Andrea Jančíková,  
JUDr. Michal Komara, PhD.,   
Ing. Jana Valkošáková (zapisovateľka) 

Prítomný občan: Jozef Pukluš (hosť) 

Priebeh stretnutia: 

Ing. Gonda 

- privítal prítomných, oboznámil s úlohami a funkciami MsV podľa „Metodického pokynu 
náplne činností komisií .....“, 

- predložil zoznam úloh a priorít MsV za obdobie r. 2015 - 2018, navrhol zamerať sa na 
úlohy z roku 2018, ktoré neboli splnené a dostať ich do roku 2019 

- vyhodnotil hlavné priority na rok 2018 (pozri prílohu č. 1) 

Marcel Franko  

- vyjadril sa k dopravnému riešeniu na Koceľovej a Rastislavovej ul. s napojením na 
Slovenskú ul. – problém vidí v obojstrannom parkovaní na Rastislavovej ul. a pri výjazde 
na Slovenskú ul. nie je dobrý výhľad pri výjazde – navrhol jednosmernú premávku na 
Rastislavovej ul., 

Ing. Gonda pripomenul, že existuje dispozičná štúdia, kde sa predpokladá s rozšírením 
komunikácie na Ul. Koceľovej. Navrhol, aby sa na  zasadnutie MsV prerokovala uvedená  
dokumentácia riešenia dopravnej situácie v tejto časti mesta (dopravná obslužnosť Ul. Koceľova) 

Jozef Pukluš  

- zdôvodnil  svoju účasť na zasadnutí: 
1. Nie je spokojný s poriadkom v oblasti autobusovej, železničnej stanice a úradu práce 

SVaR. Navrhuje na danom území umiestniť viac smetných košov na Ul. Fabiniho, 
Vajanského a Chrapčiakovu, 

2. Po výkopových prácach  k verejnému osvetleniu na Chrapčiakova a Vajanského ul. 
ostal neupravený terén, neboli vykonané spätné terénne úpravy.  
Ing. Gonda dodal, že tieto výkopové práce boli vykonané na celom území mesta, 
a tak nás bude zaujímať, ako boli vykonané tieto úpravy v celom našom obvode MsV 
č. 8. 



3. Pri administratívnej budove železničnej stanice, pri krčme – „Dreveňák“ na Ul. 
Fabiniho sa nachádza plocha využívaná ako parkovisko. Vstup na toto parkovisko je 
však obmedzený značkou zákaz vjazdu. Polícia vyberá pokuty, hoci značka nie je 
zaradená v rámci dopravného značenia mesta Sp.Nová Ves. Preto žiada MsV 
o pomoc pri odstránení dopravnej značky, aby bola možnosť parkovať.  

4. Žiada MsV o stanovisko ohľadne územného plánu na Chrapčiakovej a Vajanského ul.  
Od roku 2016 v jeho susedstve vyrastá nová stavba, ktorá vyzerá ako polyfunkčná 
budova. Vyjadril názor, že v danej lokalite nejde o polyfunkčnú zónu. Stavebné 
konanie bolo stavebným úradom zastavené. V novom stavebnom konaní má ísť 
o výstavbu objektu s 3-mi bytmi – podľa jeho názoru sa však na vzhľade objektu nič 
nezmenilo. 
Žiada prostredníctvom MsV preveriť, či nebola predložená požiadavka na oddelenie 
územného plánovania a SP o zmenu ÚP (zmena z obytnej zóny na polyfunkčnú zónu 
– Ul. Fabiniho). 

Bc. Novoroľníková 

- požiadala o obnovu detského ihriská na Gorazdovej ulici, 
- navrhla zrušiť zákaz vjazdu na levočskej ulici smerom k Levočskej bráne. 

Adnan Akram 

- Požiadal opraviť chodník na Svätoplukovej ulici (na západnej stane). 

RNDr. Ruttkay 

- na Koceľovej ul. je potrebné opraviť chodníky po oboch stranách z dôvodu veľkého 
poškodenia spôsobeného vydutím asfaltu, 

- premyslieť rozmiestnenie kontajnerov, ktoré v súčasnosti zaberajú 5 - 6 parkovacích 
miest na Koceľovej ulici – zadný trakt Letnej ul., 

- tiež v zadnom trakte letnej ulice na parkov. miestach je umiestnená zábrana pri 
opravovanom dome, dlhodobo  tam nie je viditeľná stavebná činnosť, pritom  zábrany 
zaberajú 2 parkovacie miesta. 

Ing. Susa  

- na Svätoplukovej ul. 6 (chodník k malému kostolu) kvôli úpravám fasády ostal na 
chodníku štrk – požaduje spätnú úpravu chodníka po zateplení budovy. 

JUDr. Komara, PhD.  

- vyjadril sa ku generelu parkovania,  
- Námestie SNP – navrhuje vyasfaltovať parkovisko pred bytovkami. 
- dlhodobé parkovanie na Ul. odborárov spôsobuje majiteľom prevádzok problém 

s prísunom tovaru, 
- navrhol opraviť chodník na Levočskej ulici - od Levočskej brány k cintorínu, 
- parkovisko pri cintoríne navrhuje nespoplatňovať, skôr navrhuje spoplatniť parkovisko 

pri trhovisku. 

Ing. Gonda  



- hlavné priority na rok 2019  budú zaslané členom výboru e-mailom, v prípade, že 
členovia do 2 týždňov nezašlú pripomienky, bude materiál považovaný za odsúhlasený. 

 

 Úlohy: 

1. Opätovne predložiť a prerokovať na zasadnutí MsV č. 8 dokumentáciu riešenia 
dopravnej situácie na Ul. Koceľovej a Rastislavovej (OÚPaSP). 

2. Umiestniť viac smetných košov na Ul. J. Fabiniho, Vajanského a Chrapčiakova (OKS). 
3. Preveriť vykonané  spätné terénne úpravy na území obvodu MsV č. 8 po výkopových 

prácach  k verejnému osvetleniu (OKS, OVaD). 
4. Preveriť možnosť odstránenia zákazovej dopravnej značky alebo umiest. dodatkovej 

tabule pri administratívnej budove železničnej stanice, pri krčme – „Dreveňák“ na 
Fabiniho ul. (OVaD).  

5. Preveriť, či nebola predložená požiadavka na oddelenie územného plánovania a SP                 
o zmenu ÚP (zmena z obytnej zóny na polyfunkčnú zónu na Fabiniho ul.)  (OÚPaSP). 

6. Vykonať údržbu detských ihrísk umiestnených v obvode MsV č. 8 (OKS).  
7. Opraviť chodníky na Svätoplukovej ulici (na západnej stane), na Levočskej ulici od 

Levočskej brány k cintorínu a na  Koceľovej ul. (OVaD).  
8. Premyslieť úspornejšie rozmiestnenie kontajnerov, ktoré v súčasnosti zaberajú 5 - 6 

parkovacích miest v zadnom trakte Letnej a Koceľovej ulice (OKS). 
9. Preveriť zaberanie priestranstva zábranou na parkovacích miestach v zadnom trakte 

Letnej a Koceľovej ulice na pri rekonštruovanom objekte (OVaD).  
10. Na Svätoplukovej ul. 6 (chodník k malému kostolu) zabezpečiť spätnú úpravu chodníka 

po zateplení budovy – prejednať so stavebníkom zateplenia objektu realizáciu spätných 
úprav (OVaD). 

11. Na Nám. SNP upraviť, resp. vyasfaltovať parkovisko pred obytnými domami - predložiť 
jednoduchú PD na realizáciu spevnených plôch (OÚPaSP, OVaD). 

12. Preveriť možnosť zrušenia zákazu vjazdu na levočskej ulici smerom k Levočskej bráne 
(OVaD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.1: 

Vyhodnotenie hlavných priorít na rok 2018 

 
1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl. Východ podľa predloženej 

alternatívy č. 2 (parkovanie pozdĺž Českej ul.).  
MsV žiada spracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť príslušné povolenia v roku 2017 
tak, aby sa stavba dala v roku 2018 zaradiť do realizácie v roku 2018. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 – úloha nesplnená z dôvodu nesúhlasu  
Okresného úradu SNV s výrubom drevín. 

 
2. Spracovať dispozičné riešenie a realizáciu nového parkoviska na Slovenskej ul. 24 - 26,pred 
oplotením bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby, Slovenská 30. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 – splnená 
 
3. Spracovať návrh plateného parkovania na parkovisku pri cintoríne na Slovenskej ul., 
zvýhodniť krátkodobé parkovanie návštevníkov cintorína a eliminovať  celodenné parkovanie. 
Spracovaný návrh predložiť na rokovanie MsV. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 – úloha nesplnená, úlohu je potrebné riešiť                            
v súvislosti s koncepciou parkovania v meste SNV 
 
4. Spracovať riešenie dopravnej situácie Nám. SNP – vypracovať dispozičnú štúdiu. 
Navrhovaný termín : I. polrok 2018 – úloha nesplnená 
 
5. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ - v rámci koncepcie DI. 
Navrhovaný termín : do konca roka 2018 – úloha splnená 
 
6. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici vytvorením nových parkovacích miest 
s nasledovnou prioritou: realizovať I. etapu pozdĺžneho státia pred bytovými domami č.1, 2, 7. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 – úloha nesplnená 
 
7. Členovia výboru navrhujú riešiť požiadavku realizácie spevnených parkovacích plôch za 
bytovkou Slovenská 8, 10, 12 smerom k materskej škole. Navrhujú zlikvidovať nevyužitý 
trávnatý pás smerom k MŠ a týmto rozšíriť parkovaciu plochu. 
Navrhovaný termín: prípravná fáza I. polrok 2018 – úloha nesplnená 
 
Zapísala: Ing. Jana Valkošáková 
 
                                                                                             Ing. Jozef Gonda 
                                                                                             predseda MsV č. 8 


