
Zápisnica zo zasadnutia č. 3 Mestského výboru č. 8, konaného na Radnici 
v Spišskej  Novej Vsi, Radničné námestie č. 7, v malej zasadačke              

dňa 6. 6. 2019 od 14.30 do 16.30 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Gonda 
                  MUDr. Alena Pekarčíková 
                  Bc. Lýdia Novoroľníková         
                  RNDr. Ladislav Ruttkay                       
                  Ing. Stanislav Susa                       
                  Oliver Buza 
                  Marcel Franko    
                  Adnan Akram 
                  JUDr. Michal Komara PhD. 
                  Ing. Peter Susa                         
                  Ing. Jana Valkošáková 
                  (zapisovateľka)             
                  

Neprítomní : Mgr. Pavol Malast 
                       Ing. Andrea Jančíková 
                       
                       
                       
 
 
 
 

 

Prítomní občania:  Ing. Slavomíra Pokorná, Vladimír Vadel, František Kacvinský,                                                                                               
                                 Katarína Lučeničová, Jozef Ráčay, Ladislav Mlynarčík 
 

Priebeh stretnutia: 

Ing.Jozef Gonda - privítal všetkých prítomných, hlavne občanov Gorazdovej ulice. 

Občania Gorazdovej ulice -  zaujíma ich či sa bude upravovať šírka komunikácie a čo sa bude 
realizovať na Gorazdovej ulici v súvislosti s parkovaním. 

Ing.Peter Susa reagoval na otázky občanov: pripravené sú rôzne riešenia, čo sa týka 
Gorazdovej ulice, ale neuvažuje sa s parkovaním na zeleni. Uvažuje sa pred objektom Polície 
SR a smerom k malému  kostolu (časť z parku) rozšíriť parkovacie plochy . 

Občania Gorazdovej ulice navrhujú kapacitu parkovania pred budovou Polície SR a aj pred 
bytovkami zredukovať len na čas od 7,00 do 17,00 hod., Gorazdova ulica je vnímaná ako 
ulica na bezplatné parkovanie a pritom na Školskej ulici a pri Pošte nie sú využívané 
parkovacie plochy na 100 percent. A aj za garážami za kotolňou nie je využitý priestor. Ak 
zaprší vytvorí sa  bahno – mohol by sa navoziť štrk a tak by vznikli nové parkovacie miesta. 

Ing.Jozef Gonda  – pripravujeme novú parkovaciu politiku mesta,  bude potrebné vytvoriť 
nový parkovací režim aj na Gorazdovej ulici. 

Občania  – miesta na parkovanie na Gorazdovej ulici navrhujú  označiť vodorovným               
dopravným značením, je potrebné vytvoriť záchytné parkoviská alebo nadúrovňové 
parkoviská, 



- z Hviezdoslavovej ulice presunúť separovaný odpad pred ZIO bar, a taktiež doplniť 
počet kontajnerov na separovaný odpad, hlavne na plasty, alebo zvýšiť frekvenciu 
vývozu, 

- cesta okolo evanjelickej fary – asfalt je len do 1/3 – cez zimu je čistý ľad (časť medzi 
potravinami a evanjelickou farou) – Ing.Peter Susa: asfalt sa položí iba „zbytkový“ 
(ak sa pri iných činnostiach v lokalite zvýši) a v budúcnosti budeme riešiť aj 
odvodnenie tejto účelovej komunikácie, 

- ak priestor medzi garážami sa neupraví, tak policajné garáže spadnú, 
- občania podotkli, že vysprávky v meste sú nedostatočné, neskoro sa reaguje na opravu 

rozbitých ciest. Ing.Peter Susa reagoval, že nie je možné opravovať účelové 
komunikácie, ktoré mesto nespravuje. 

Ing. Jozef Gonda - je potrebné vykonať vysprávky na Gorazdovej a Levočskej ulici. – Ing. 
Susa informoval, že je potrebné objednať ďalšie firmy na vysprávky komunikácií v najbližom 
možnom termíne . 

Oliver Búza – za malým kostolom je potrebné zlikvidovať staré prvky (nebezpečné) 
z detského ihriska. 

Bc. Lýdia Novoroľníková – na DI na zadnom trakte Gorazdovej ulice  – vymeniť dosky na 
pieskovisku. 

RNDr. Ladislav Ruttkay – z plnenia starších úloh  - ako je vyriešený záber parkovacích miest 
v zadnom trakte na Koceľovej ulici  - Ing. Susa: mesto vyzvalo na likvidáciu záberu 
parkovacích miest. 

Ing. Jozef Gonda – vyhodnotil plnenie uznesení č. 1 - 21. 

 

Požiadavky do úloh:  

1. V prípade dostatku finančných prostriedkov označiť vodorovným  dopravným 
značením parkovacie státia pre motorové vozidlá na Gorazdovej ulici. 

2. Na Hviezdoslavovej ulici doplniť počet kontajnerov na separovaný odpad, hlavne na 
plasty alebo zvýšiť frekvenciu vývozu – požiadavku najprv vyhodnotiť zo strany 
OKS, potom prijať opatrenia. 

3. Na cestu okolo evanjelickej fary položiť zbytkový asfalt  a v budúcnosti riešiť aj 
odvodnenie. 

4. Vykonať vysprávky na Gorazdovej a Levočskej ulici. 
5. Za malým kostolom  zlikvidovať staré prvky (nebezpečné) z detského ihriska. 
6. Na detskom ihrisku v zadnom trakte Gorazdovej ulice – vymeniť dosky na 

pieskovisku. 

Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                              
                                                                                             Ing. Jozef Gonda 
                                                                                             predseda MsV č. 8 


