
Petície prijaté a vybavené Mestom Spišská Nová Ves v roku 2022 

Dátum 
doručenia, 
vybavenia 

 
Predmet petície 

 
Počet 

podpisov 

 
Petíciu 
vybavil 

 
Výsledok vybavenia 

 
21. 04. 2022 

 
01. 06. 2022 

 
Petícia č. 1  
Petícia za kompletnú 
opravu cesty od Spišskej 
Novej Vsi po chatovú 
osadu Pod Tepličkou 

 
 

356 

 
Mestský 

úrad 
Spišská 

Nová Ves, 
vedúci  

oddelenia 
výstavby  
a dopravy 

 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote.  
Výsledok vybavenia petície 
zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom 
verejnej moci. 
Výsledok vybavenia: 
Rekonštrukcia cestnej 
komunikácie v rámci intravilánu 
mesta v mestskej časti Pod 
Tepličkou bude mestom vykonaná 
po etapách výmenou asfaltového 
povrchu v plnom rozsahu. 
Druhá časť cestnej komunikácie 
spomínanej petíciou zasahuje do 
katastru obce Teplička a je vedená 
ako účelová a nespadá pod údržbu 
mesta. Napriek tomu bude mesto 
vyvíjať úsilie, aby sa komunikácia 
aj v tejto časti opravila, resp. boli 
opravené výtlky.    

 
28. 04. 2022 
 
03. 06. 2022 

 
Petícia č. 2  
Petícia obyvateľov 
bytového domu na ulici 
Fraňa Kráľa 4 a 6 
v Spišskej Novej Vsi za 
posúdenie duševného 
stavu osamelej susedy 

 
16 

 
Mestský 

úrad 
Spišská 

Nová Ves, 
vedúca  

oddelenia 
sociálnych 

vecí 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote.  
Výsledok vybavenia petície 
zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom 
verejnej moci. 
Výsledok vybavenia: 
Na základe priložených dokladov 
k žiadosti mesto Spišská Nová 
Ves vykonalo sociálnu posudkovú 
činnosť, na základe ktorej bolo 
vydané rozhodnutie o odkázanosti 
osamelej osoby na poskytovanie 
služby v niektorom zariadení 
seniorov podľa § 35 zákona 
o sociálnych službách v platnom 
znení. Rozhodnutie prevzala 
v zastúpení osamelej osoby jej 
neter dňa 13. 05. 2022.  

 
27. 06. 2022 
 
04. 08. 2022 
 
 

 
Petícia č. 3 
Petícia proti výstavbe 
Komunitného centra 
s parkoviskom na 
parcelách C KN číslo 
7678/150, 7678/151.  

 
188 

 
Mestský 

úrad 
Spišská 

Nová Ves, 
prednosta 

úradu 
 

Petícia vybavená v zákonnej 
lehote.  
Výsledok vybavenia petície 
zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom 
verejnej moci. 
Výsledok vybavenia: 
Podnet k zriadeniu komunitného 
centra vzišiel z Mestského výboru 



č. 3 – Ferčekovce zriadeného 
v meste Spišská Nová Ves. 
Záujmom mesta je zachovať 
priestor a rozšíriť detské ihrisko 
a vytvoriť tak športovo-rekreačný 
areál, v rámci ktorého bude 
vybudované komunitné centrum. 
Mesto formou elektronickej 
ankety zistí záujem dotknutých 
občanov Ferčekoviec o výstavbu 
komunitného centra. Po 
spracovaní výsledkov ankety bude 
vec predložená poslancom MsZ 
Spišská Nová Ves na konečné 
rozhodnutie.  

 
 
 
 

Vypracoval:     Ing. Peter Biskup 
  hlavný kontrolór mesta   
         
 


