
Zápisnica zo zasadnutia č. 2 Mestského výboru č. 8 
konaného na Radnici v Spišskej  Novej Vsi, Radničné námestie č.7,  

v malej zasadačke 4. 4. 2019 od 14.30 do 16.30 hod. 

 

Prítomní: MUDr. Alena Pekarčíková 
                  Bc. Lýdia Novoroľníková         
                  RNDr. Ladislav Ruttkay                        
                  Ing. Stanislav Susa                       
                  Marcel Franko    
                  Ing. Andrea Jančíková 
                  Ing. Peter Susa                         
                  Ing. Jana Valkošáková              
                 (zapisovateľka) 

Neprítomní : Ing. Jozef Gonda 
                      Oliver Búza 
                      Adnan Akram  
                      Mgr. Pavol Malast 
                      JUDr. Michal Komara PhD. 
 
 
 
 

 

Prítomný občan: Ing. Ľudomír Kapalla 

Priebeh stretnutia: 

 MUDr. Alena Pekarčíková 

- Viedla zasadnutie MsV,  prítomných oboznámila s programom  zasadnutia:  

Program zasadnutia :  
1. Schválenie plánu hlavných úloh na rok 2019 
2. Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2019 
3. Predstavenie dispozičnej štúdie parkovania Gorazdova ul., príp. Koceľova ul. 
4. Námestie SNP – predstavenie pôvodného návrhu na riešenie dopravy  
 
Ing. Peter Susa  

- rozobral jednotlivé body návrhu hlavných úloh na rok 2019:  
- Úloha č. 1: Výstavba parkovacích miest na sídl. Východ  - z troch možných alternatív 

doplnenia parkovacích miest odporučil  RNDr. Ruttkay   realizovať  3. časť parkovisko pozdĺž 
internátu HA v r. 2019. Pri tejto možnosti rozšírenia parkovania Ing. Susa  pripomenul, že sa 
jedná o 15 parkovacích miest na mestskom pozemku, 

- RNDr. Ruttkay navrhol  umiestniť ďalšie parkovacie miesta na rohu Kollárovej a Slovenskej 
ulice - členovia výboru odsúhlasili dopracovať do návrhu hlavných úloh na rok 2019 túto 
úlohu. 

- Úloha č. 2: Spracovať návrh technického riešenia spevnenia existujúcich komunikácií (peších 
aj vozidlových) na Námestí SNP, s ponechaním dispozičného riešenia tak, aby sa práce dali 
zabezpečiť v roku 2020. V r. 2014 boli spracované rôzne varianty parkovania, napr. so 
zásahom do parku alebo bez zásahu a len pre parkovanie obyvateľov bytovky a len pás pozdĺž 
vstupu k bytovkám. 

- Úloha č. 3: Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ a za malým kostolom  - v rámci 
koncepcie DI - Ing. Susa predstavil štúdiu  oblasti na Levočskej ulici (CVČ) a za malým 
kostolom, 

- RNDr. Ruttkay konštatoval, že DI je súčasťou väčšieho projektu, ktorý je finančne náročný, 
upozornil aj na 12 - 15 garáži, ktoré sa nachádzajú za malým kostolom – je tam potrebné 
upraviť komunikáciu pred garážami. 
 
 



- Úloha č. 4: Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej a Koceľovej ulici vytvorením nových 
parkovacích miest  
Ing. Susa navrhol kolmé státie a  obojstranne ubrať zeleň (pozri nákres): 
 

Parkov.miesta zeleň Parkov. miesta 
zeleň Parkov.miesta Zeleň 

 

- Ing. Kapalla vyjadril nesúhlas s týmto návrhom, navrhuje na Gorazdovej ulici podzemné 
parkovanie, 

- Bc. Novoroľníková nesúhlasí s predloženým návrhom, súhlasí iba s časťou pred obchodom, 
tak aby nezasahovali parkovacie miesta pod okná obyvateľov, ďalšiu možnosť navrhla, aby 
parkov. miesta boli rozšírené až pod okná polície, 

- Ing. Susa  predložil návrh dispozičného riešenia č. 2, 
- Ing. Kapalla upozornil na potrebu namaľovať lavičky na Gorazdovej ulici, 
- Bc. Novoroľníková upozornila na vytrhnutú dosku na pieskovisku na Gorazdovej ulici, 
- RNDr. Ruttkay  navrhol do hlavných úloh doplniť postupnú rekonštrukciu chodníkov na 

Koceľovej ulici, 
- Bc. Novoroľníková upozornila, že  od špeciálnej školy ku  gymnáziu po Ul. J. Fabiniho  

potrebné opraviť chodník – Ing .Susa uviedol, že na rekonštrukciu chodníka je potrebných  
cca 70 tis. eur – úsek od ZUŠ po železničnú stanicu, 

- MUDr. Pekarčíková upozornila, že  na Chrapčiakovej  a Vajanského ulici autá parkujú po 
oboch stranách, po ceste neprejde väčšie auto, hoci je tam jednosmerka, navrhla na jednu 
stranu komunikácie umiestniť zákaz státia. 

- na Gorazdovej ulici vykonať vysprávky, a to od Technickej akadémie po prechod k obchodu 
Fresh - prepojovacia komunikácia z Hviezdoslavovej na Gorazdovu ulicu. 

 
Požiadavky do úloh :   

1. Namaľovať lavičky na Gorazdovej ulici. (OKS) 
2. Opraviť vytrhnutú dosku na pieskovisku na Gorazdovej ulici. (OKS) 
3. Prejednať s DI PZ SR možnosti umiestnenia DZ zákaz státia na jednu stranu komunikácií 

Chrapčiakovej  a Vajanského ulici. (OVaD) 
4. Vykonať vysprávky na Gorazdovej ulici, a to od Technickej akadémie po prechod k 

obchodu Fresh  - prepojovacia komunikácia z Hviezdoslavovej na Gorazdovu ulicu. 
(OVaD) 
 

Schválené  hlavné úlohy na rok 2019  
 

1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl. Východ podľa PD  spracovanej 
v roku 2018 nasledovne: 

- 1. časť parkoviska – dopracovať PD tak, aby sme vyhoveli požiadavke na nevyrúbanie 
stromov, následne vybaviť príslušné povolenie, realizácia pre rok 2019, resp. 2020 

- 2. časť parkoviska – pred BD na Moravskej ul. na základe petície občanov nerealizovať 
- 3. časť parkoviska pozdĺž internátu HA realizovať v roku 2019 
- dopracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkoviska na rozhraní ulíc 

Kollárova a Slovenská 
Navrhovaný termín: do konca roku 2019 
 
 



2. Spracovať návrh technického riešenia spevnenia existujúcich komunikácií (peších aj cestných na 
Námestí SNP s ponechaním dispozičného riešenia tak, aby sa práce dali zabezpečiť v roku 2020. 

Navrhovaný termín: do konca roku 2019 
 

3. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ a za malým kostolom  - v rámci koncepcie DI. 
Navrhovaný termín: do konca roka 2019 

 
 

4. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej a Koceľovej ulici vytvorením nových parkovacích 
miest s nasledovnou prioritou: 
 - opätovne prejednať s MsV návrhy dispozičného riešenia rozšírenia parkovacích plôch  

Navrhovaný termín: do konca roku 2019 
 

5. Postupne zrealizovať rekonštrukciu chodníkov na Koceľovej ulici v takom rozsahu ako na 
Gorazdovej ul. v predchádzajúcom období. 
 

Navrhovaný termín: rok 2019, 2020 
 
 
*Úloha č. 3 - OKS, ostatné OVaD“ 

 

Zapísala : Ing. Jana Valkošáková 

                                                                                                     

 


