
Zápisnica č.4 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 8, konaného na Radnici v Spišskej  Novej Vsi , 

Radničné námestie 7, v malej zasadačke dňa 3. 9. 2020 od 14.30 do 15.45 hod. 
 
 
Prítomní:  Ing. Jozef Gonda, predseda MsV 
                  MUDr. Alena Pekarčíková  
                  Adnan Akram  
                  Martin Bartoš 
                  Bc. Lýdia Novoroľníková  
                  Ing. Stanislav Susa                     
                  Martin Hromada 
                  Ing. Andrea Jančíková 
                  Ing. Jana Valkošáková 
                  (zapisovateľka) 
 
Občania: Andrej Cpin,  
                 Brziak Roman, Kožík Miroslav                           
  
                 

 
Neprítomní :  Marcel Franko ospr. 
                        Oliver Búza ospr. 
                        RNDr. Ladislav Ruttkay ospr. 
                                               
                        
                        
                   
 
                       
                       
 

Ing. Jozef Gonda  
- Privítal členov MsV, oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsV,   
- Vyzval hostí, aby nás oboznámili so svojimi požiadavkami: 
     p. Brziak 

- v meste chýba chránený výbeh pre psov, koše na exkrementy 
- na sídl. Východ je nevhodný výbeh pre psov, nie je oplotený 

Ing. Gonda - nebola zatiaľ požiadavka na vymedzenie plochy na venčenie psov, mohol by 
prísť s konkrétnym návrhom na vymedzenie plochy na venčenie psov, možnosť bola aj 
teraz pri projekte Dobrá vec. 

 
Úlohy z uznesení MsV z predchádzajúcich období: 

  
Ing.Gonda - vyhodnotil úlohy - uznesenia č.: 24/2020 až 29/2020: 

- 22/2020 - boli predložené 2 alternatívy rekonštrukcie chodníka na Levočskej ulici, 
MsV doporučuje vedeniu mesta absolútnu rekonštrukciu chodníka v r. 2021. 

- 24/2020 - spôsob zásobovania na Ul. Odborárov riešiť v rámci rekonštrukcie 
Hviezdoslavovej ulice (nové parkovacie miesta), 

- 26/2020 - spätné úpravy po prekopávkach sú v lehote do 18 mesiacov, ide tu o potrebu 
dôslednejšej kontroly zo strany zodpovedných pracovníkov MsÚ, 

- 27/2020 - parkovanie na uliciach  - križovatka ulíc Svätoplukova a Koceľova riešiť v 
rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na uliciach Gorazdova 
a Koceľova - požiadavka na projektovú dokumentáciu, požiadavka do rozpočtu na rok 
2021, 



- 28/2020 - na stránke mesta sa určia podmienky vysádzania stromčekov pre MsV od 
Lesov mesta, MsÚ preverí lokalitu, kde by v prípade záujmu bolo možné zasadiť 
stromčeky. 
 

 
Vyhodnotenie projektu  "Dobrá vec" :  
s predloženými projektmi týkajúcich sa MsV č.8  oboznámil Ing. Gonda  a Ing. Jančíková : 

- č. 1: Nezisková organizácia Alžbetka, Spišská Nová Ves - aktivity pre deti z Centra 
pre deti a rodiny a Súkromnej materskej školy Alžbetka - výbor doporučuje požiadať o 
dotáciu na komisiu kultúry (spĺňajú podmienky VZN) 

- č. 2: Ing. Veronika Kavilučová, Spišská Nová Ves - ihrisko na sídlisko - 
zmodernizovať, zútulniť plochu , herné prvky na ihrisku  na Ul.Slovenská 52-54. 

MsV navrhuje projekt Ing. Veroniky Kavilučovej - zmodern. a zútulnenie ihriska na 
Ulici Slovenská. Projekt Alžbetka doporučuje riešiť cez komisiu kultúry ako dotáciu. 

 

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Východ - výber najvhodnejšej alternatívy 

- Ing. Gonda - v rámci revitalizácie vnútrobloku na sídl. Východ si môžu občania 
vybrať jednu zo 4 alternatív - do 13. 9. 2020 majú občania možnosť elektronicky 
hlasovať. Projekt rieši zeleň, chodníky a ihriská na sídl. Východ. MsV berie na 
vedomie, že mesto vyhlásilo verejné hlasovanie. 

 
Ďalšie požiadavky občanov : 
 

1.) občania Hviezdoslavovej ul. 12-14 - bytovka za MsP: 
a) odvod dažďových vôd z bytovky – musí si bytovka nájsť sama spôsob riešenia 

likvidácie odvodu dažďových vôd, ktoré sama produkuje, 
b) vstup do dvora chcú riešiť spevnením plochy - prepojiť na sieť miestnej 

komunikácie - je potrebný súhlas staveného úradu, SVB v rámci zákona si má 
samé zabezpečiť realizáciu prepojenia, 

     2) oprava obrubníkov na Moravskej ulici - je tam poškodených asi 10 m  obrubníkov, ktoré           
         neohrozujú bezpečnosť, 
     3) požiadavka občanov bývajúcich Na Nábreží Hornádu na opravu chodníka vedúceho od  
         spadnutej lávky na Starosaskej ul až po OD COOP. Súčasný stav ohrozuje bezpečnosť             
         chodcov a cyklistov. MsV požiada vedenie mesta o zaradenie akcie do realizovaných   
         projektov ešte v roku 2020. 
 
 
Bc. Novoroľníková: 

- na Ul. Gorazdova 20-24 (za Políciou) ostal zrezaný strom na trávniku,  
- smerom od Gorazdovej k Letnej ulici je vyschnutý strom – požiadavka na jeho 

likvidáciu a je potrebné dosadiť mladé stromy 
- požiadavka o opravu informačnej tabule pri Polícii - parkovací poriadok. 

 



Ing. Gonda - informoval o pripravovanom systéme parkovania  v meste, vyhodnocuje sa 
rentabilita rampového parkovania, hľadá sa model parkovania, tak aby nebolo parkovanie na 
platených parkoviskách s obsluhou stratové. Ide o parkoviská pri Hlavnej pošte, pri Detskej 
poliklinike.  
 
Úlohy: 
1. Potreba dôslednejšej kontroly spätnej úpravy po prekopávkach. (OVaD) 
2. MsV doporučuje vedeniu mesta definitívnu podobu rekonštrukcie chodníka v r. 2021 na  
    Levočskej ulici. 
3. MsV vyhodnotilo projekt Ing. Veroniky Kavilučovej -  zmodernizovanie a zútulnenie   
    ihriska na Slovenskej ul. podaný vrámci výzvy Dobrá vec na schválenie pre realizáciu. 
    Projekt Alžbetka doporučuje riešiť cez komisiu kultúry ako dotáciu. 
4. MsV schvaľuje požiadavku občanov bytoviek  Na Nábreží Hornádu - od spadnutej lávky až 
    po nákupné centrum COOP opraviť chodník. (OVaD) 
5. Na Ul.Gorazdova 20-24 (za Políciou) ostal zrezaný strom, smerom od Gorazdovej k Letnej   
    ulici je vyschnutý strom - požiadavka je dosadiť stromy. Opraviť informačnú tabuľu na   
    Gorazdovej ulici pri Polícii - parkovací poriadok. (OKS, resp.OVaD) 

 
Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                               

Ing. Jozef Gonda 
                                                                                                   predseda MsV č. 8                    


