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Zápisnica č. 2/2017 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ 1, SNV  

konaného dňa 7. 4. 2017 od 16:00 do 17:00 hod., ZŠ Hutnícka 16, školská jedáleň, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Predseda MsV - p. Akram otvoril zasadnutie a predniesol hlavné úlohy pre rok 2017: 

I. Vybudovanie centrálneho detského ihriska 

II. Rekonštrukcia chodníka – Tkáčska ul. 

III. Vybudovanie ihriska pre loptové hry 

 

2. Hosť – p. Kapusniaková pripomienkovala, či musí byť centrálne detské ihrisko vybudované za 

bytovou budovou na Duklianskej ul.., pretože dôjde tak úbytku zelene.  

3. Predseda MsV informoval p. Kapusniakovú o veľkosti vybudovania ihriska a ubezpečil ju, že 

nebude to mať veľký zásah do zelene.  

4. Predseda MsV informoval o začatí prác osadzovania bezpečnostných kamier a úpravy terénu 

po stavebných prácach spojených s výstavbou nákupného centra Lidl v termíne po Veľkej noci.  

5. Gestor MsV informoval o dobudovaní prístupového chodníka vedúceho k novovzniknutom 

parkovisku za Stolárskou ulicou od zadných vchodov bytového domu z Hutníckej ul.. 

6. Gestor MsV informoval o plnení uznesení.  

7. p. Andráš upozornil na rešpektovanie vodorovného značenia – žltých čiar zamedzujúcich 

parkovanie v križovatkách v lokalite výjazdu z Kováčškej ul. na Iliašovskú cestu a pri výjazde 

z parkoviska na Kolársku ul. Poprosil MsP o priebežné kontroly takto nesprávne parkujúcich 

vozidiel a MsÚ o obnovu vodorovného dopravného značenia. 

8. Členovia MsV upozornili na vznikajúci prepad v komunikácii v zákrute z Kolárskej na 

Kamenársku ulicu. 

9. Členovia MsV sa informovali, či je v pláne II. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia. P. 

Javorský ich informoval o odsúhlasení II. etapy rekonštrukcie v.o. Mestským zastupiteľstvom, 

do ktorej spadá aj rekonštrukcia osvetlenia na sídlisku Západ. 

10. p. Andráš položil otázku o možnosti osadenia detských preliezok na plochu medzi Zámočníckou 

a Hrnčiarskou ulicou. P. Javorský ho informoval, že osadzovanie a samotné detské preliezky 

v súčasnosti musia spĺňať prísne normy a bezpečnostné kritéria, preto nie je možné napríklad 

využiť staré konštrukcie, ktoré sa v minulosti využívali na detské ihriská.  

11. p. Andráš v nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď poprosil MsÚ aspoň o vyrovnanie 

a vyčistenie terénu, ktorý sa nachádza medzi detským ihriskom a parkoviskom. Terén bol síce 

po realizácií parkoviska upravený ale vplyvom počasia a usadzovania zeme na povrchu zostali 

zostatky stavebnej sute a pre deti je to zdraviu nebezpečné.  

 

 

Zapísal: Ing. Milan Mucha 

 

 

Adnan Akram  

Predseda MsV č. 5 


