
                                                                       

 

                                         Zápisnica č. 5/2013 
                

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

         konaného dňa 04. 12. 2013,  Dom Matice slovenskej Zimná  č. 68, 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. RNDr. Brovková informovala o plnení požiadaviek MsV č. 5: 

Uznesenie č. 14/2013 

Urobiť stretnutie  s MsV č. 9 – Telep  a vybudovať chodník od firmy Andritz Slovakia, s.r.o. ku firme 

Noves okná, s.r.o. po ľavej strane a od firmy Noves okná, s.r.o. po pravej strane na ulici Radlinského. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Potrebu budovania chodníkov v danej lokalite evidujeme a vnímame jej opodstatnenosť. 

Vzhľadom na nevysporiadanosť pozemkových vzťahov v okolí cesty KSK sme doposiaľ daný 

problém neriešili. V prípade zabezpečenia dostatočného objemu finančných prostriedkov na 

výstavbu, budeme celý problém riešiť komplexne vrátane verejného osvetlenia. 

Uznesenie č. 15/2013 

Preveriť evidenciu prihlásených psov. 

Zodpovedný: Ing. arch. Teodor Štubňa 

Plnenie: Splnené. 

Uznesenie č. 16/2013 

Preveriť osvetlenie nového parkoviska na ulici Kamenárska. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: OVaD požiadalo OKS (S. Suranovského) o preverenie funkčnosti a zabezpečenie funkčnosti 

po ukončení výstavby parkoviska. 

 

3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

 

   P. Akram informoval MsV o projekte – vonkajšia telocvičňa, ktorý by mohol byť vybudovaný na 

sídlisku Západ 1, ulica Strojnícka. Železný materiál by bol dodaný od p. Pavlíka z Kovozberu. 

Finančné prostriedky by boli investované  na železný materiál a na pracovníka zvárača. 

   

  P. Akram navrhol urobiť chodník cca 100m  ku  kostolu na ulici Hutnícka, kde sa pohybujú aj 

občania na vozíčkoch. 

    

  Úloha  1-05/2013 

 Urobiť chodník ku kostolu na ulici Hutnícka - oddelenie výstavby a dopravy, Ing.  Peter Susa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Ing. Bečarik informoval o železničnom priecestí. Domy pri trati su už odkúpené vo vlastníctve 

Mesta Spišská Nová Ves. Železnice už rozšírili plochu pre peších. Na budúci rok sa začne 

s výstavbou chodníka. 

 

  Most za Bytovým družstvom je opravený  od občanov  sú sťažnosti, že sa  skoro zničí.  

Ing. Bečarik navrhol, aby most Mesto Spišská Nová Ves odkúpilo do vlastníctva od Ing. Derfényiho.  

Cesta ku garážom Za potokom je v zlom stave  treba  ju opraviť.  

  

Úloha  2-05/2013 

   Odkúpiť most Za potokom na sídlisku Západ 1 do osobného vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves -  

oddelenie výstavby a dopravy, Ing.  Peter Susa. 

 

   Ing. Lučivjanský informoval o kamerovom systéme, kde sú dve kamery funkčné jedna sa opravuje. 

Na Mestskú políciu sú sťažnosti od občanov sídliska. 

 

  Na sídlisku je málo zelene. Mali by sa viac vysádzať stromy a  kríky. 

 

  Ing. RNDr. Brovková informovala o cyklotrasách. Mali by sa vybudovať cyklochodníky od 

Kauflandu ku železničnému priecestiu a od železničného priecestia až do Smižian.  

  

  Vlastníci bytov na ulici Hutnícka č. 8 dali žiadosť o úpravu mestského pozemku, ktorý je okolo 

bytového domu a ktorý je z dôvodu nezrealizovaných obrubníkov  okolo chodníkov a prístupovej 

cesty poškozovaný parkujúcimi autami. Mali by sa odborným spôsobom zrealizovať palisády, alebo 

iná ochrana pozdĺž časti pozemku, ktoré sú najviac poškodzované autami a chodcami. 

 

Úloha 3-05/2013 

Upraviť mestský pozemok okolo bytového domu Hutnícka č. 8 - oddelenie výstavby a dopravy, Ing. 

Peter Susa. 

 

   

 

 

 

 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 06. 12. 2013                                                               Adnan Akram  

 Zapísala: I. Chromčová                                                                                       predseda MsV č. 5 

    

 

                           
 


