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

Radničné námestie č. 7, v malej zasadačke dňa 5. 12. 2019 od 14.30 do 16.00 hod. 
 
Prítomní:  Ing. Jozef Gonda 
                  MUDr. Alena Pekarčíková 
                  Bc. Lýdia Novoroľníková    
                  Ing. Stanislav Susa                       
                  Ing. Andrea Jančíková 
                   JUDr.Michal Komara, PhD. 
                  Ing. Jana Valkošáková 
                  (zapisovateľka)             
                   
Prítomní občania:  Marta Vojtášová, Anna  Sovová 

Neprítomní : Mgr. Pavol Malast 
                       Oliver Buza 
                       RNDr. Ladislav Ruttkay, ospr.                       
                       Marcel Franko    
                       Adnan Akram 
                        
                   
 
                       
                       
 
 
 
 

1. Ing. Jozef Gonda - privítal všetkých prítomných, hlavne občanov Koceľovej ulice.                        
p. Martu Vojtášovú a Annu Sovovú, ktoré predniesli svoje požiadavky:  

- požiadavka č. 1:  predložili požiadavku rekonštrukcie chodníkov a cestnej komunikácie na 
Koceľovej ulici, 

  Ing.Gonda podotkol, že v požiadavkách MsV č.8 je zadaná úloha opravy chodníkov na Koceľovej 
ulici.  

- požiadavka č. 2: vyriešiť problém parkovania na Koceľovej ulici, napr. na cestnú komunikáciu 
namaľovať žlté čiary, zákaz parkovania pre dodávky ,  

  JUDr.Michal Komara, PhD. informoval, že v rámci mesta sa monitoruje parkovanie asi 200 
dodávok.  

   Ing.Gonda  Jozef – chceme sa zaoberať prípravou na úpravu parkovacieho režimu v meste cez 
komisiu dopravy a odborných oddelení mestského úradu (je v tom aj parkovanie dodávok). 
Ohľadne VDZ - žltých čiar je zásada, že cestná komunikácia musí byť kvalitná (celistvý asfalt). 

- požiadavka č. 3: Umiestniť stojisko pre kontajnery mimo MK, vyasfaltovať priestor, príp. 
oplotenie pre stojisko na kontajnery na komunálny odpad (pri križovatke Svätoplukovej 
a Koceľovej ulice – pri budove výdaja stravy) 

- požiadavka č. 4: na križovatke, ako sa vychádza zo Svätoplukovej ulice na Slovenskú ulicu 
umiestniť oproti  veľké zrkadlo, nakoľko je neprehľadný východ z križovatky, z dôvodu 
parkovania dodávky z pohrebnej firmy Findura. 

 
2. Mestský výbor schválil vyhodnotenie plánu hlavných úloh z roku 2019 (v prílohe 

zápisnice č. 7). 
3. Poveril predsedu MsV Ing. Jozefa Gondu účasťou na porade predsedov MsV 
4. Predseda MsV Ing. Jozef Gonda otvoril diskusiu o hlavných úlohách na rok 2020: 

Návrh plánu hlavných úloh na rok 2020 
1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl. Východ nasledovne: 
- pri križovatke ulíc Kollárova a Slovenská vybudovať parkovisko, spracovať PD a vybaviť 

príslušné povolenie.  
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 



2. Spracovať návrh technického riešenia spevnenia existujúcich komunikácii (peších aj vozidlových) 
na Námestí SNP s ponechaním dispozičného riešenia tak, aby sa práce dali zabezpečiť v roku 
2020.        
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 

3. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ a za Malým kostolom  - v rámci koncepcie 
Navrhovaný termín: do konca roka 2020 

4. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici a Koceľovej ulici vytvorením nových parkovacích 
miest s nasledovnou prioritou, t.j. spracovať projektovú dokumentáciu  
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 

5. Postupne zrealizovať rekonštrukciu chodníkov na Koceľovej ulici v takom rozsahu ako na 
Gorazdovej ul. v predchádzajúcom období.  
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 

6. Vo vnútornom bloku na Letnej ulici č.49 spevniť plochu medzi budovami a chodníkom   (počas  
silnejších dažďov na plochách stojí voda). 
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 

7. Na Vajanského ulici a Chrapčiakovej ul. riešiť zmenu DZ (horná časť) s ODI PZ – 
zjednosmernenie ulíc, tak ako v spodnej časti. ZDZ vyznačiť možnosti parkovania (kde sa nesmie) 
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 

8. Od Hviezdoslavovej ulice smerom k predajni FRESH na Gorazdovej ul. (okolo garáží) opraviť 
prechodovú komunikáciu. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2020 

Pripomienky k návrhu plánu hlavných úloh na rok 2020 prosím zaslať do 16.12.2019 
na adresu: jana.valkosakova@mestosnv.sk. 

 
5. Nové úlohy zo zasadnutia MsV :  

1. Vyasfaltovať priestor pre stojisko na kontajnery na komunálny odpad (pri 
križovatke  Svätoplukovej a Koceľovej ulice –pri budove výdaja stravy). 

2. Preveriť povinnosti zo zákona o certifikácii prvkov na detských ihriskách platné 
od roku 2020. 

3. Vchod do verejného WC na Letnej ulici – umiestniť zvonček. 
4. Komplexne preveriť na zadnom trakte Gorazdovej ulice, či je vydané povolenie 

na vyhradené parkovacie miesto pre firmy o zákaze parkovania. V prípade 
nevydaného povolenia zabezpečiť odstránenie značky o zákaze parkovania. 

 
6. Ostatné úlohy definované v zozname úloh evidovaných ako uznesenia 1/2019 – 48/2019, 

ktoré sa nepodarilo v roku 2019 zo strany MsÚ zrealizovať prechádzajú v plnom rozsahu 
do roku 2020. 

        
Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                              
                                                                                             Ing. Jozef Gonda 
                                                                                             predseda MsV č. 8 
 
Vyhodnotenie plánu hlavných úloha na rok 2019 
Návrh Plánu práce a zasadnutí MsV na rok 2020 


