
Zápisnica č.2 

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

Radničné námestie č.7, v malej zasadačke dňa 12.3.2020 od 14,30 hod. do 15,30 hod. 

 

 

Prítomní: Ing. Jozef Gonda, predseda MsV 

                  Oliver Buza 

                  Bc. Lýdia Novoroľníková    

                  Ing. Stanislav Susa                     

                  RNDr. Ladislav Ruttkay                        

                  JUDr.Michal Komara, PhD. 

                  Ing. Jana Valkošáková 

                  (zapisovateľka) 

                               

                 

 

Neprítomní : MUDr.Alena Pekarčíková ospr.  

                       Adnan Akram ospr. 

                       Martin Bartoš, nový člen ospr. 

                       Marcel Franko, ospr.    

                        

                        

                   

 

                       

                       

 

Ing. Jozef Gonda  

- Privítal členov MsV 

- Oboznámil členov s požiadavkou p. Šimona Bukšára o zriadení protihlukovej steny od 

železničnej trate na Hronskej ulici č.1 s pokračovaním na Puškinovu a Železničnú 

ulicu. Keďže táto požiadavka je finančne neprimerane náročná a v dnešnej obe už 

premáva podstatne menej vlakov, tak členovia MsV odmietli túto požiadavku. 

- Oboznámil členov s požiadavkou  občanov Českej ulice o vytvorenie bezbariérového 

prístupu z cesty na chodník k BD na Českej ulici č.6 a o opravu vytrhaných 

a zničených obrubníkov okolo cesty . Členovia MsV túto požiadavku schválili. 

- Oboznámil členov MsV o participatívnom rozpočte – to znamená, že v rozpočte mesta 

na rok 2020 bolo pridelených 9000,00 eur a cez facebookové hlasovanie sami občania 

mohli rozhodnúť, na aké v akcie (podnety)do 1000,00 eur by boli finančné prostriedky 

použité. Na facebookovú stránku to zverejní p.Oliver Buza. 

- Požiadavka poslanca MsZ Mgr.Cpina ohľadom likvidácie lavičiek v zelenej ploche na 

sídl. Východ, Česká ul. – MsV preverí požiadavku a odpovede zašle  

Ing.Valkošákovej e-mailom. 

- Na MsZ 20.2.2020 bol za člena MsV č.8 kooptovaný p.Martin Bartoš, ktorý nahradil 

člena MsV p.Malasta. 

-  

RNDr. Ladislav Ruttkay 

- Na Fabiniho ulici popri Daňovom úrade a ZUŠ (v uličke medzi nimi) parkuje asi 20 

áut, cesta je vo vzdialenosti asi 50 m asfaltová a ďalej už ako tankodrom. Navrhol 

možnosť aj v rámci využitia fi MEPOS, aby sa zrekultivovala táto časť ( denne prejde 

asi 50-60 áut), vyplniť cestu nespevnenou štrkovou plochou na vjazd aj odstavovanie 

áut.  

 

 

 



JUDr.Michal Komara 

- Zadný trakt Gorazdovej ulice – za malým kostolom pred garážami je sama jama 

(máme to už dlhšie v úlohách). Do úloh znova zadať požiadavku na spevnenie plochy 

pred garážami. 

- Opraviť chodník od Levočskej brány k cintorínu (nový asfalt a obrubníky) 

 

Bc.Lýdia Novoroľníková 

- Pri Levočskej bráne by bolo potrebné vyriešiť exkrementy od holubov. 

 

Ing.Stanislav Susa  

- Predložil požiadavku (spolu s fotografiami) p.Stanislava Leška o oprave chodníka na 

Slovenskej ulici č.32 až 44. 

-     V podjazde smerom na Levoču sa na chodníku nachádza betón na kraji chodníka, a zo             

       zábradlia do chodníka presahuje tyč. 

 

Oliver Buza 

- spolu s riaditeľom Lesov mesta ponúkajú pre MsV stromčeky (asi 10-15 ks na 1 MsV) 

–Ing.Gonda dodal, že pri výsadbe musia byť dodržané dopravné rozhľadové pomery,  

výsadba by nemala zasahovať do tepelných rozvodov a iných inž. sietí,.....  Komara – 

občania Hronského ulice majú záujem o výsadbu stromčekov. 

- - park od kpt. Nálepku po Redutu - Technická univerzita Zvolen – študenti- majú   

záujem vykonať dendrologický prieskum stromov s návrhom na ošetrenie – Ing.Gonda 

– preveriť dotiahnutie tejto možnosti u p.Hamráčka. 

Úlohy :  

1. Vytvorenie bezbariérového prístupu z cesty na chodník k BD na Českej ulici č.6 

a  opraviť vytrhané a zničené obrubníky okolo cesty. 

2. Zrealizovať nespevnenou štrkovou plochou ako parkovanie a cestu pre vozidlá 

v pokračovaní cesty za Daňovým úradom a ZUŠ na  Fabiniho ulici.  

3. Spevnenie plochy pred garážami - zadný trakt Gorazdovej ulice – za malým kostolom 

pred garážami (od garáže pána Jasenčáka smerom na sídlisko Východ) . 

4. Pri Levočskej bráne  vyriešiť exkrementy od holubov. 

5. Opraviť chodník na Slovenskej ulici č.32 až 44 v zmysle odpovede MsÚ, OVaD 

č.6797/2020/1656/2017/OVaD zo dňa 20.2.2020. 

6. V podjazde smerom na Levoču  zo zábradlia do chodníka presahuje tyč, odstrániť. 

7. Technická univerzita Zvolen – študenti- majú záujem vykonať dendrolodický 

prieskum stromov s návrhom na ošetrenie – Ing.Gonda – preveriť dotiahnutie tejto 

možnosti u p.Hamráčka a podanie informácie OKS pre MsV č.8. 

8. Lesy mesta ponúkajú pre MsV stromčeky (asi 10-15 ks na 1 MsV) . 

9. Zlikvidovať lavičky na Českej ulice podľa požiadavky Mgr.Andreja Cpina (úloha 

doplnená po hlasovaní členov MsV - Ruttkay, Addy Akram, Bartoš, Franko, 

Buza,Novoroľníková, Gonda)  

 

Zapísala: Ing.Jana Valkošáková                                              Ing.Jozef Gonda 

                                                                                                predseda MsV č.8                    


