
Petície prijaté a vybavené mestom Spišská Nová Ves v roku 2021 

Dátum 

doručenia 

vybavenia 

 

Predmet petície 

 

Počet 

podpisov 

 

Petíciu 

vybavil 

 

Výsledok vybavenia 

 
12. 02. 2021 
22. 03. 2021 

 

 
Petícia č. 1  
Realizácia/spevnenie 
vozovky a jej následná 
kolaudácia v lokalite 
Červený jarok v Spišskej 
Novej Vsi 

 
 

22 

 
Mestský úrad 
Spišská Nová 
Ves, vedúci  
Oddelenia 
výstavby  
a dopravy 

 
 

Petícia vybavená v zákonnej lehote.  
Výsledok vybavenia petície zaslaný osobe, ktorá 
podala petíciu. 
Výsledok vybavenia: 
Garanciu vybudovania  inžinierskych sietí 
v danej lokalite dáva predajca pozemkov 
jednotlivým stavebníkom uzavretím 
kúpnopredajnej zmluvy. Mestu SNV nie je 
ľahostajný tento problém. Realizácia vyriešenia 
problému však spočíva  v jeho prvotnom 
prerokovaní v komisii výstavby zriadenej pri 
MsZ SNV, v schválení formy   financovania 
MsZ SNV a v následnom uzavretí zmluvnej 
dohody s predajcom stavby o podmienkach 
spolufinancovaní diela  a výstavby.    

 
26. 03. 2021 
13. 05. 2021 

 
Petícia č. 2  
Petícia za osadenie 
dopravnej značky B 33 
„Zákaz státia“ pred 
križovatkou Rybničnej 
a Horskej ulice  v SNV – 
v mestskej časti 
Novoveská Huta 

 
30 

 
Mestský úrad 
Spišská Nová 
Ves, vedúci  
Oddelenia 
výstavby  
a dopravy 

 

Petícia vybavená v zákonnej lehote.  
Výsledok vybavenia petície zaslaný osobe 
určenej pre styk s orgánom verejnej správy. 
Výsledok vybavenia: 
V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na 
križovatke a vo vzdialenosti 5 m pred a za jej 
hranicou. Osadenie dopravnej značky Zákaz 
státia je preto neopodstatnené, o uvedenom 
probléme bude informovaná mestská polícia, 
ktorá môže vykonávať kontrolu dodržiavania 
tohto obmedzenia, ako aj udeľovať sankcie za 
jeho porušenie. Prípadnú zmenu dopravného 
značenia bude mesto konzultovať s ODI Spišská 
Nová Ves. 

 
04. 06. 2021 
16. 07. 2021 

 
Petícia č. 3  
Petícia proti vytvoreniu 
parkovacieho miesta pre 
p. Petra Jedináka 
a vyjadrenie nesúhlasu 
k vyrezávaniu okrasných 
drevín na Hurbanovej ulici 
v Spišskej Novej Vsi 

 
18 

 
Mestský úrad 
Spišská Nová 
Ves, vedúci  
Oddelenia 
výstavby  
a dopravy 

 

Petícia vybavená v zákonnej lehote.  
Výsledok vybavenia petície zaslaný osobe 
určenej pre styk s orgánom verejnej správy. 
Výsledok vybavenia: 
Povolenie pre vytvorenie parkovacieho miesta 
bude zrušené, nakoľko vytvorením jedného 
možného parkovacieho miesta by nedošlo 
k výraznému odľahčeniu parkovania, ale 
uškodilo by spolunažívaniu a vzťahom občanov 
daných bytových domov.  

 
31. 08. 2021 
11. 10. 2021 

 
Petícia č. 4  
Petícia za zachovanie 
resp. nezrušenie 
záhradkárskej osady 
Vitamín reg. č. 38 – 43, 
Odorínska cesta 1, 
Spišská Nová Ves 

 
20 

 
Mestský úrad 
Spišská Nová 

Ves, prednosta 
úradu 

 

Petícia vybavená v zákonnej lehote.  
Výsledok vybavenia petície zaslaný osobe 
určenej pre styk s orgánom verejnej správy. 
Výsledok vybavenia: 
Mesto Spišská Nová Ves eviduje žiadosť o 
zmenu územného plánu na plochu rekreácie 
pre záhradkárske lokality a bude zaradená do 
najbližšieho procesu jeho aktualizácie. Proces 
usporiadania majetkoprávnych vzťahov rieši 
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor 
Pozemkový a lesný.  

 
Vypracoval:     Ing. Peter Biskup 
  hlavný kontrolór mesta         


