
                                  

                           

                                     Zápisnica č. 2/2014 
                

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

                   konaného dňa 30. 05. 2014,  ZŠ Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Požiadavky MsV č. 5 

                3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

                4. Záver 

         

1. Otvorenie  

   

    Adnan Akram  privítal  prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

2. PožiadavkyMsV č. 5 

   

   Ing. Milan Mucha informoval o plnení požiadaviek MsV č. 5: 

Uznesenie č. 1/2014 

Vyrúbať strom a upraviť pozemok na ulici Hutnícka č. 10. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: Strom je vyrúbaný, osadené palisádky. 

Uznesenie č. 2/2014 

Napojiť 20cm tyč a nastaviť, otočiť halogén na činžiak Kamenárska 1,2,3,4. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník  

Plnenie: Splnené. 

Uznesenie č. 3/2014 

Skontrolovať všetky lampy na sídl. Západ 1 vo večerných hodinách, či svietia. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník  

Plnenie: Splnené. 

Uznesenie č. 4/2014 

Urobiť nové parkovacie miesta na sídl. Západ 1 na odstavných plochách. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa  

Plnenie: Nábehy k nevyužitým spevneným plochám sú zrealizované. 

Uznesenie č. 5/2014 

Opraviť hojdačku na detskom ihrisku. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: V súčasnosti sa realizujú opravy na detských ihriskách celoplošne. 

Uznesenie č. 6/2014 

Opraviť dieru na ulici Hutnícka pri ZŠ. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Splnené. 

 

 

3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
    Adnan Akram informoval MsV o rekonštrukcii ulice Hutnícka (od ZŠ Hutnícka  po križovatku 

Hutnícka–Iliašovská) v mesiacoch jún – august, kde je vyčlenených 100 tisíc € od mesta Spišská 

Nová Ves. Rekonštruovať sa bude aj panelový chodník pozdĺž Duklianskej ulici pri kostole Svätyni 

Božieho Milosrdenstva. 

 

     Pri  vysokej vode most pri Wimbachu, by bolo potrebné prečistiť potok, vyrezať vrbiny. Žiadosť 

by sa mala dať na Povodie Bodrogu a Hornádu. Pri povodniach má tam dozor mestská polícia. 

  

  Na ulici Kolárska pri parkovisku bude nové detské ihrisko (domček, kolotoč, šmýkačka, 4 lavice 

a detský vláčik) premiestnené od Lidlu. 

 

 



 

   Na parkovisku sú prepadnuté kachličky a 4 diery, je tam kanál z Tkáčskej a Kamenárskej ulice. 

 

Úloha  1-02/2014 

 Prešetriť prepadnuté kachličky a 4 diery pri parkovisku na ulici Kamenárska - oddelenie výstavby 

a dopravy, Ing. Peter Susa. 

 

   Ing. Krempaský informoval, že  na chodníku  pri novom parkovisku by nemal byť šuter a chodník  

by sa mal dorobiť.  

   Firma Brantner Nova by mala chodiť častejšie vysypávať separovaný odpad. Na uliciach Tkáčska 

a Kamenárska je na zemi veľa sklenených fliaš.   

  

  P. Dobrocký informoval MsV, že pri obchode CBA je postavený kovový kontajner na väčší 

komunálny odpad. Rómsky občania tam robia neporiadok. Okolo kontajnera sú stĺpy a múrik, 

mohlo by sa to ohradiť a uzamknúť. Bc. Jančík z mestskej polície navrhol, že ľudia môžu volať na 

č.tel. 159 od 5,00 h. a hliadka mestskej polície  pôjde vyhnať občanov, ktorí robia neporiadok. 

Zatiaľ nikto nehlásil  sťažnosť na mestskú políciu ohľadom kontajnera pri CBA. 

 

  Na sídlisku Západ 1, by malo byť  všade vodorovné značenie, žlté čiary. 

 

 Úloha  2-02/2014 

 Urobiť vodorovné značenie, žlté čiary na celom sídlisku Západ 1 – oddelenie výstavby a dopravy, 

Ing. Peter Susa. 

 

  Bc. Jančík informoval Mestský výbor, že digitálne kamery sú spomalené. Na sídlisku Západ 1 sú 

funkčné 2. Kamery sú už nespoľahlivé majú 14 rokov. Bude nový projekt rekonštrukcia, nové 

kamery. Treba dať podnet  a pohľadať miesta, kde by mali byť umiestnené nové kamery. MsV 

navrhol  4 kamery na sídlisku Západ 1. Hutnícka ulica, Kolárska ulica, Stolárska ulica a štvrtá od 

Materskej školy ku kostolu. 

 

Úloha  3-02/2014 

  Pohľadať miesta, kde by mali byť umiestnené nové kamery. MsV navrhol 4 kamery. Hutnícka 

ulica, Kolárska ulica, Stolárska ulica a štvrtá od Materskej školy ku kostolu – oddelenie 

komunálneho servisu, Ing. Juraj Sad, PhD.   

   

Bc. Jančík informoval, že na sídlisku Západ 1 sú drogy a má to na starosti kriminálna štátna polícia. 

Od 01. 01. 2014 – 30. 05. 2014. Mestská polícia zasahovala 251 krát (priestupky, psy priestupky, 

kontrola osôb, čistota, dopravné priestupky, kontrola vrakov, porušenia nočného kľudu a majetkové 

priestupky). 

 

  Mesto Spišská Nová Ves nemá nové VZN o psoch a alkohole. Bolo by potrebné ho upraviť. 

  

Úloha 4-02/2014   

   Upraviť nové VZN o psoch  a alkohole – oddelenie právne, JUDr. Lucia Baldovská. 

   

  Na Mestský úrad, oddelenie výstavby a dopravy bola doručená žiadosť o opravu cestnej 

komunikáte na ulici Radlinského. Mesto eviduje súčasný stav komunikáte na Radlinského ulici. 

Predmetná komunikácia je zaradená do plánu rekonštrukcií s celoplošnou výmenou asfaltového 

koberca v nasledujúcich rokoch. V prípade schválenia a navýšenia ďalších finančních prostriedkov 

zo strany mesta (mestského zastupitelstva), na rekonštrukciu miestnych komunikácií pre rok 2014, 

bude možné zrealizovať plošnu výmenu asfaltového koberca na Radlinského ulici už v tomto 

kalendárnom roku. 

  

 

 

 

 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 02. 06. 2014                                                             Adnan Akram  

 Zapísala: I. Chromčová                                                                                     predseda MsV č. 5 

    

 



                           
 

 


