
Zápisnica č.3 

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

Radničné námestie č.7, v malej zasadačke dňa 25.6.2020 od 14,30 hod. do 15,45 hod. 

 

 

Prítomní: Ing. Jozef Gonda, predseda MsV 

                  MUDr.Alena Pekarčíková  

                  Adnan Akram  

                  Martin Bartoš 

                  Oliver Búza 

                  Ing. Stanislav Susa                     

                  RNDr. Ladislav Ruttkay                        

                  Jozef Hritz 

                  Ing. Jana Valkošáková 

                  (zapisovateľka) 

 Občania : Andrej Cpin                              

                 

 

Neprítomní :. Bc. Lýdia Novoroľníková ospr.    

                       Marcel Franko ospr. 

                       . 

                        

                        

                        

                   

 

                       

                       

 

Ing. Jozef Gonda  

- Privítal členov MsV, oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsV, a 

vyhodnotil účasť na stretnutí MsV.  

- Na miesto bývalého zástupcu MsP v MsV Judr. Komaru sa na zasadnutí zúčastnil 

príslušník MsP Jozef Hritz, ktorý oznámil, že je potrebné dohodnúť s náčelníkom MsP 

stáleho člena MsP na zasadnutiach MsV č.8. 

- Predseda MsV oboznámil prítomných s projektom „Dobrá vec“.  

 

Úlohy z uznesení MsV z predchádzajúcich období: 

Bolo prejednané plnenie úloh MsV č.13/2020 až 21/2020 s týmito výhradami: 

13/2020 – ide o Moravskú č.6, 

15/2020 – nejedná sa o spevnenú plochu, ale o realizáciu odvodnenia plochy pred 

garážami v zadnom trakte Letnej č.52 (garáž p.Jasenčáka), 

17/2020 – požiadavka znela iba na odkop prebytočnej zeminy po stranách 

existujúceho chodníka, 

19/2020 – nakoľko je úloha riešená plošne cestou MsÚ, túto parciálnu požiadavku 

zahrnúť do riešenia problematiky zelene v celom mesta, úlohu cestou MsV 

nesledovať, 

20/2020 -  Lesy mesta ponúkajú pre mestské výbory stromčeky (asi 10-15 ks na 1   

MsV) – vzhľadom na to, že sadenice nie sú kontajnerované, MsV sa rozhodol úlohu  

preniesť do konca vegetačného obdobia, na mesiac október 2020. 

 

 

Plnenie hlavných úloh, ktoré sa podarilo zapracovať do 1.zmeny rozpočtu mesta.  

1. Rekonštrukcia autobusového nástupišťa, stojísk autobusov a výpravnej budovy. Na 

mieste bývalej Hypernovy bude vystavené nákupné centrum OBI +              

záhradkárske centrum + 80 parkovacích miest, rekonštrukcia autobusovej zastávky na 

sídl.Východ, rozšírenie parkovacích miest na Gorazdovej ulici – spracovanie PD. 

Uznesenie: MsV berie informáciu na vedomie. 

 



2. Levočská ulica 
Informácia pre členov MsV - mesto dalo do ponuky odpredaj budovy bývalého CVČ 

na Levočskej ulici. 

V rozpočte je rekonštrukcia chodníka na Levočskej ul., v trase od Múzea Spiša až po 

parkovisko pri cintoríne. Pri definitívnom riešení je potrebné riešiť opravu  chodníka, 

osvetlenia, dažďovej kanalizácie v celej šírke komunikácie a chodníka pre peších. V 

rozpočte mesta je schválených len 45 tis. na opravu obrubníkov, strhnutie asfaltu, 

nový asfalt, nevyhnutnej výškovej úpravy telekom. šácht, vyspádovanie chodníka, 

odvodňovací žľab. 

- RNDr. Ruttkay: navrhol, aby na chodník na Levočskej ulici nebol riešený asfalt ako 

definitívna povrchová úprava, ale veľkoplošná dlažba ako na Letnej ulici, ktorú je 

možné v prípade potreby rozobrať. 

- Ing.Gonda podotkol, že tento spôsob je oveľa drahší, stál by asi 100,8 tis.€. V cene 

nie je predpokladaná výšková úprava kábelovodu ST.  

- RNDr. Ruttkay je za kvalitnejšie riešenie. 

- Ing. Gonda upozornil členov Msv, že v prípade, že MsV nebude akceptovať dočasné 

technické riešenie úpravy chodníka v rozsahu rozpočtu cca 45 tis.€, je reálny 

predpoklad, že stavba vzhľadom na finančnú náročnosť definitívneho riešenia 

nebude v dohľadnom čase riešená vôbec! 

- Na najbližšie stretnutie MsV č.8 OVaD pripraví rozpočet stavebných prác na 

chodník v dvoch alternatívach. 

Uznesenie: MsV odporúča realizovať definitívne technické riešenie podľa PD 

a stavebného povolenia tak, aby korešpondovalo s riešením Letnej ulice. 

  

Rôzne: 

3. Výzva „Dobrá vec“ : je to našom facebookovom profile, návrhy od občanov na drobné 

projekty do 1000,-€ je potrebné predložiť na MsÚ do 24.7.2020. 

Uznesenie: MsV berie informáciu na vedomie. 

 

4. Jozef Hritz, príslušník MsP  

Navrhuje obnoviť  žlté vodiace čiar na Gorazdovej ulici, v zadnom trakte Letnej ulice 

č.30 – ZDZ - zákaz zastavenia + dodatková tabuľa (začiatok zákazu zastavenia). 

Uznesenie: MsV odporúča MsÚ, OVaD prejednať úpravu VDZ a ZDZ s ODI PZ 

a prijať v zmysle ich usmernenia opatrenia pri úprave DZ.  

 

5. Oliver Búza 

Majiteľka Reštaurácie TATRA žiada o informáciu o možnostiach vyčlenenia 3-och 

parkovacích miest od 11,00 do 14,00 hod. pre zákazníkov Reštaurácie Tatra na Ulici 

Odborárov. Ing.Gonda doporučuje žiadosť prejednať na MsÚ OVaD. 

Uznesenie: MsV odporúča MsÚ, OVaD prejednať úpravu ZDZ s ODI PZ a prijať 

v zmysle ich usmernenia opatrenia pri úprave DZ.  

 

6. RNDr. Ruttkay 

Požaduje úpravu chodníka pri BD za malým kostolom, po realizácii zateplenia stavby 

– popraskaný asfalt (od Pohrebných služieb Findura až k malému kostolu). 

Na parkovisku pri cintoríne pri vjazde a výjazde je evidentný pokles andezitovej 

dlažby po prekopávkách. 

Uznesenie: MsV požaduje vykonať nenáročnú výškovú úpravu dlažby 

 

 



7. Ing.Stanislav Susa 

Požiadavka na dôslednú kontrolu spätných úprav po prekopávkach. 

Uznesenie: úloha všeobecná s trvalou platnosťou 

 

8. Andrej  Cpin, občan mesta 

Na križovatke ulíc Svätoplukovej a Koceľovej (pri Charite) dochádza k parkovaniu 

OMV na zeleni. Požiadavka občana na preverenie technického stavu spevnených 

plôch a zjednanie nápravy. Ide o priznanie, zelene , alebo o vytvorenie spevnenej 

plochy na parkovanie.  

Uznesenie: MsV požaduje vykonať kontrolu stavu spevnených plôch 

 

9. Ing. Jozef Gonda 

Navrhuje pracovné  stretnutie MsV mimo plánu činnosti v mesiaci august z dôvodu 

vyhodnotenia projektu „Dobrá vec“. 

Uznesenie: MsV zaradí túto činnosť do augustového mimoriadneho termínu stretnutí.  

 

10. Požiadavka na vyriešenie odvodu dažďových vôd vo vnútornom bloku na  Letnej ulici 

č.49 a spevnenie plochy medzi budovami a chodníkom. Počas silnejších dažďov na 

plochách stojí voda. Dlažbu vyrobia v Hodkovciach a vydlaždené bude až   

   po verejné WC. MsÚ zabezpečí odvod dažďových vôd. 

Uznesenie: MsV žiada túto úlohu preniesť do povinnosti OVaD bez nároku na 

finančné prostriedky.  

 

Úlohy: 

1. MsV požaduje predložiť rozpočet na technické riešenie v dvoch variantoch. Následne 

MsV prijme definitívne stanovisko na technické riešenie Levočskej ulice. 

2. Obnoviť  žlté čiary na Gorazdovej ulici, v zadnom trakte Letnej ulice č.30 – zákaz 

zastavenia,  umiestniť začiatok zákazu zastavenia - MsV odporúča MsÚ, OVaD 

prejednať úpravu VDZ a ZDZ s ODI PZ a prijať v zmysle ich usmernenia opatrenia 

pri úprave DZ. 

3. Riešiť spôsob zásobovania prevádzok formou upraveného dopravného značenia na 

Ulici Odborárov (napr.majiteľka rešt.TATRA žiada, či nie je možné vyčleniť 3 

parkovacie miesta od 11,00 do 14,00 hod. pre zákazníkov),  MsV odporúča MsÚ, 

OVaD prejednať úpravu ZDZ s ODI PZ a prijať v zmysle ich usmernenia opatrenia pri 

úprave DZ. 

4. Parkovisko pri cintoríne – je spadnutá dlažba na vjazde a výjazde – opraviť 

poklesnutú  dlažbu - požaduje vykonať nenáročnú výškovú úpravu dlažby. 

5. Dôsledne kontrolovať spätné úpravy po prekopávkach. 

6. Preveriť možnosť parkovania na križovatke ulíc Svätoplukovej a Koceľovej - 

požaduje vykonať kontrolu stavu spevnených plôch. 

7. Uznesenie č.20/2020 – Lesy mesta ponúkajú pre mestské výbory stromčeky (asi 10-15 

ks na 1 MsV) – úlohu preniesť do mesiaca október 2020. 

8. Mimoriadne stretnutie MsV z dôvodu vyhodnotenia projektu „Dobrá vec“ sa 

uskutoční na základe pozvánky v mesiaci august 2020. 

 

 

Zapísala: Ing.Jana Valkošáková                                               

Ing.Jozef Gonda 

                                                                                                    predseda MsV č.8                    


