
Zápisnica č.1 

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

Radničné námestie č.7, v malej zasadačke dňa 16.1.2020 od 14,30 hod. do 16,00 hod. 

 

 

Prítomní: Ing. Jozef Gonda, predseda MsV 

                  Oliver Buza 

                  Bc. Lýdia Novoroľníková    

                  Ing. Stanislav Susa                       

                  JUDr.Michal Komara, PhD. 

                  Ing. Jana Valkošáková 

                  (zapisovateľka) 

                               

                   

Prítomní občania:  Regásková Zuzana, Regásek Igor 

 

 

Ing.Gonda 

 

 

Neprítomní : Mgr. Pavol Malast 

                       MUDr. Alena Pekarčíková 

                       RNDr. Ladislav Ruttkay                        

                       Marcel Franko    

                       Adnan Akram 

                        

                   

 

                       

                       

 

 

 

 

- vyhodnotil dochádzku za rok 2019 členov MsV č.8 – konštatoval 100% neúčasť Mgr.Malasta 

– požiada o nomináciu náhradníka na toto miesto a predloží návrh na mestské zastupiteľstvo 

na kooptáciu člena MsV č.8, 

- zoznam hlavných úloh na rok 2020 zapracovať do návrhu rozpočtu mesta a na najbližšom 

stretnutí MsV podať infrmáciu o výsledku rokovania 

- oboznámil s plánom práce a stretnutí mestského výboru na rok 2020, 

- informoval o príprave projektu „Mobilného rozhlasu“ – prepojenie občanov s mestským 

výborom a mestského výboru s mestom, prepojenie  cez telefonickú aplikáciu a e-mailom, 

- navrhol, aby MsV mal aktívny facebookový profil – lepšia prezentácia práce mestského 

výboru smerom k občanom mesta – prejednať možnosť aktualizácie profilu facebooku . Na 

základe osobného rozhodnutia túto úlohu dobrovoľne prijal a bude plniť p.Oliver Buza, 

- informoval  o úmysle primátora mesta  o vymenovaní pracovnej skupiny pánom primátorom, 

ktorá má za úlohu spracovať návrh parkovacej politiky v meste, a to do konca roku 2020. 

p. Buza  

- informoval , že za malým kostolom na detskom ihrisku sú namontované nové prvky, 

- Ing.Gonda podotkol, že detské ihriská na sídl.Východ a za malým kostolom sa ukončia v roku 

2020. 

 

Ing. Regásková Zuzana a Ing. Igor Regásek (Ul.Ing.Straku) 

- upozornili na porušovanie dopravných predpisov pri parkovaní pri Hlavnej pošte na Ul. 

Ing.Straku,  



- nedoriešené ja aj poskytovanie parkovacích preukazov – vjazd do ulice – ako sa vydávajú 

parkovacie preukazy, a či sú ešte platné, ako sa kontrolujú. Majú problém vyjsť z brány 

rodinného domu. Autá parkujú aj na trávniku. 

- parkovanie dodávky majiteľa kvetinárstva pred COOP Jednotou  - často a dlhý čas parkuje na 

chodníku. 

- p.Regásková ďalej upozornila na prístavby kaviarne AMC cafe pri pošte. Kaviareň sa ďalej 

rozrastá. Zaujíma ju či je vydané oprávnenie k tejto stavebnej činnosti a akú nájomnú plochu 

môže využívať. Od večera až do nočných hodín sa stáva, že pracuje s rozbrusovačkou, čo je 

dosť hlučné. Taktiež z kaviarne sa šíri hlasná reprodukovaná hudba smerom do ulice. 

Členovia MsV navrhujú , aby :  

1. mestská polícia upozornila podnikateľa na parkovanie na chodníku pred COOP Jednotou,  

iba na čas nevyhnutný (vyloženie, naloženie tovaru), 

2. bola vykonaná inventúra vydaných parkovacích preukazov vydaných na vstup a parkovanie 

na ul. Ing.Straju v SNV, 

3. Preveriť oprávnenosť stavebnej činnosti vedľa objektu AMC Café, záber plochy v zmysle 

nájomnej zmluvy, 

4. upozorniť na dodržiavanie nočného kľudu. 

Členovia MsV č.8 shvaľujú :  

1. Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh na r.2019. 

2. Návrh hlavných úloh na rok 2020. 

3. Plán práce a zasadnutí v roku 2020. 

Členovia MsV č.8 poverujú  predsedu MsV na účasti stretnutia predsedov mestských   výborov dňa 

30.1.2020, kde predloží návrh plánu úloh na rok 2020. 

Nové úlohy zo zasadnutia MsV  : 

1. Prijaté hlavné úlohy na rok 2020 zapracovať do návrhu rozpočtu mesta. 

2. Aktualizovať facebookový profil ./člen MsV  p.Buza/ 

3. Upozorniť na parkovanie na chodníku   pred COOP Jednotou,  iba na čas nevyhnutný      

       (vyloženie, naloženie tovaru). /MsP/ 

4.   Vykonať inventúru vydaných parkovacích preukazov. /OVaD/ 

5.   Preveriť oprávnenie stavebnej činnosti AMC cafe (pred poštou) a preveriť  záber plochy      

      v zmysle ich  nájomnej zmluvy s mestom,  upozorniť na dodržiavanie nočného kľudu      

      a dodržiavania prevádzkových hodín. /OÚPaSP/ 

 6.  Upozorniť zamestnancov pošty, aby neparkovali na Ul. Ing.Straku, ale na parkovisku pred     

       poštou. /MsP/ 

 

Zapísala : Ing.Jana Valkošáková                                              

                                                                                             Ing. Jozef Gonda 

                                                                                             predseda MsV č.8 

 


