
                                       Zápisnica č. 2/2011 
                

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

                   konaného dňa 25. 7. 2011,  ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Poţiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

                3. Rôzne 

          4. Záver 

           

 

1. Otvorenie  

   

     P. Adnam Akram privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

2. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

   

      P. Adnam Akram informoval  MsV č. 5: 

O pracovnom rokovaní kriţovatky pri ţelezničnom priecestí Západ 1, pešom a cyklistickom 

prechode cez ţelezničnú trať, ktoré sa konalo 5. 7. 2011. Riešenie priecestia sa stále odkladá. ŢSR 

sú povinné zabezpečiť podmienky pre medzinárodnú rýchlotrasu medzi Bratislavou a Košicami a 

keď nedodrţia termín  hrozia sankcie. Máme projekt z roku 2005, kde jedno alternatívne riešenie 

bolo rozpočtované na 23 mil. Sk. Je to zloţité, ale pracuje sa na tom. 

V poslednom volebnom období sme mali šťastie, ţe bolo zrealizovaných, tak veľa investičných 

prác. Teraz je situácia iná a  Mestské výbory nemajú peniaze ani na riešenie poţiadaviek a podnetov  

od občanov. Avšak podarilo sa nám zabezpečiť vybudovanie ďalších parkovacích miest na 

Hutníckej ulici, pribúda ďalších 20 miest a stav realizácie je taký, ţe bolo verejné obstarávanie, 

ktoré vyhrala  firma Milanko s.r.o. 

V oblasti zelene na sídlisku Západ 1 bude odstránená iba burina a minimálny počet stromov, ktoré 

budú nahradené výsadbou novej zelene.   

O problematike potenciálnej hrozby ďalších záplav a škôd  pri garáţach za Bytovým druţstvom sa 

podarilo presadiť poţiadavky majiteľov garáţi do plánu  prác  Povodia Bodvy a Hornádu.   

Projekt skateboardova minirampa na sídlisku  Západ 1 neuspel. Ale skateboardisti  sa  môţu tešiť 

na schválenie peňazí na kompletnú rekonštrukciu skateparku za cca 19 tisic eur, ktoré sme získali  

pri zmene rozpočtu a ďalších 6 tisíc eur, ktoré sme dostali od spoločnosti O2 cez projekt Think Big.  

P. Dobrocký na poslednom zasadnutí  navrhol  dať tabule Zákaz vodiť psov na miestach, kde by psy 

nemali mať prístup. Úloha bola splnená, ale po týţdni zmizli všetky tabule a zostalo iba pár 

pekných fotiek. Z oddelenia komunálneho servisu máme  prísľub, ţe na  sídlisku Západ 1  pribudnú 

ešte dva ďalšie koše na psie exkrementy, tento týţdeň budú pokosené zelené plochy na sídlisku 

Západ 1 a vyčistené od psích exkrementov s pouţitím špeciálneho vysávača.  

 

    Ing. RNDr. Brovková informovala MsV č.5 o plnení poţiadaviek MsV č.5: 

Uznesenie č. 15/2011 

Informovať p. Čubu o riešenie povodia potoka Brusník pri garáţíah na sídl. Západ 1. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: 

K uvedenej problematike bolo s Povodím Bodvy a  Hornádu  rokované 2x, nebudú upravovať 

koryto potoka Brusník, v súčastnosti vykonávajú čistenia potokov v meste a okolí. 

Uznesenie č. 16/2011 

Spracovať riešenie chodníka a postúpiť to Sekcii trati a stavieb Košice. 



Zodpovedný. Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. RNDr. Lívia Brovková 

Plnenie: 

Informácia bola podaná ústne na zasadnutí MsV dňa 25. 7. 2011. 

Uznesenie č. 17/2011 

Uskutočniť obhliadku sídl. Západ 1 a navrhnúť vytvorenie ďalších parkovacích miest. 

Zodpovedný Ing. Peter Susa 

Plnenie:  

Miesta pre parkovanie sú vytipované, v tomto roku boli vyčlenené finančné prostriedky pre 

parkovacie plochy na Hutníckej ulici oproti kostolu. 

Uznesenie č. 18/2011 

Osadiť tabule „Zákaz vodiť psov“ na sídlisku Západ 1. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: 

Tabule boli osadené, avšak následne boli odcudzené. 

Uznesenie č. 19/2011 

Opraviť osvetlenie na sídl. Západ 1, ul. Kolárska. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: 

Splnené. 

Uznesenie č. 20/2011 

Opraviť plot pri MŠ a oddeliť ho od lekárne. 

Zodpovedný: 

PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: 

Plot bol opravený. 

 

   

 3. Rôzne  

 

    JUDr. Komara informoval MsV č. 5 o počte vykonaných zákrokov, pouţitých donucovacích 

prostriedkov a porušení zákona za obdobie  od 1. 1. 2011 – 25. 7. 2011 v meste Spišská Nová Ves. 

V roku 2011 bolo o 100% viac sťaţností od obyvateľov mesta  ako v roku 2010. Hliadky Mestskej 

polície budú chodiť minimálne raz denne na sídlisko Západ 1. Sídlisko Západ 1 má 3 kamery na 

MsP. Podania  na MsP od obyvateľov mesta Spišská Nová Ves  sú na chodníky, ktoré nie sú určené 

pre cyklistov.  

 

Úloha  1-02/2011 

 

   Vybudovať a označiť  chodník pre peších ( nie pre cyklistov) na ulici Duklianska od Kauflandu 

po sídlisko Západ 1- oddelenie  výstavby a dopravy, Ing. Gonda Jozef. 

 

  JUDr. Komara informoval MsV č. 5, ţe na zasadnutiach MsV sa bude zúčastňovať 1 gestor resp. 

náhradníci z Mestskej polície, ktorí si  musia plniť úlohy. Navrhol uskutočniť akciu večer, kde sa 

bude monitorovať pouţívanie alkoholických nápojov  mládeţe vo večerných hodinách.  

 

   Ing. Lučivjanský navrhol, aby v celom meste Spišská Nová Ves bolo povinné uzamykanie 

kontajnérov. 

   Ing. RNDr. Brovková informovala, ţe oddelenie výstavby a dopravy dokreslí čiaru pri 

ţelezničnom priecestí, ktorá oddeľuje  krajnicu od cesty. 

   P. Akram navrhol  nájsť miesto pre premiestnenie kontajnérov  z ulice Tkáčska  na ulicu 

Kamenárska. 



 

Úloha  2-02/2011 

 

 Nájsť miesto  pre  premiestnenie kontajnérov  z ulice Tkáčska  na ulicu Kamenárska- oddelenie 

komunálneho servisu, Ing. Slavomír Krieger. 

 

  Bc. Janíček informoval, ţe ZŠ Hutnícka sa nestará o nevyuţitý tenisový kurt, ktorý  je  

vybudovaný v areáli školy a mal by slúţiť aj počas školského roka a prázdnin deťom a mládeţi  zo 

sídliska Západ 1. 

    

   Úloha  3-02/2011 

 

Poţiadať ZŠ  Hutnícka v Spišskej Novej Vsi o vyjadrenie sa k problematike poskytovania sluţieb 

tenisového kurtu v areáli školy pre deti a mladeţ počas školského roka a prázdnin –  oddelenie 

školstva, mládeţe a športu, PhDr. Ľubica Šefčíková.  

  

  P. Lukáčová navrhla zrušiť  niektoré malé pieskoviská a vybudovať jedno veľké ihrisko pre deti  

pri zdravotnom stredisku na sídlisku Západ 1. Detské ihrisko by malo byť oplotené s lavičkami, 

preliezkami, pieskoviskom, zeleňou, kde by nemali prístup psy  a slúţilo  by deťom aj starším 

ľuďom na oddych.  

  P. Akram navrhol poţiadať Lesy mesta o poskytnutie dreva na lavičky a oplotenie pre detské 

ihrisko. 

 

 Úloha  4-02/2011 

 

Prejsť sídlisko Západ1, zrušiť niektoré malé ihriská a vyjadriť sa k problematike vytvorenia 

veľkého  detského  ihriska pri zdravotnom stredisku v areáli ZŠ Hutnícka – odbor výstavby, ÚP a 

dopravy, Ing. Jela Bednárová 

 

Úloha  5-02/2011 

 

Poţiadať Lesy mesta o poskytnutie dreva na lavičky a oplotenie pre detské ihrisko na sídlisku 

Západ 1 -  oddelenie komunálneho servisu, PaedDr. Ján Olejník. 

 

 

 

 

 

 

 V  Spišskej Novej Vsi  26. 7. 2011                                                         Adnam Akram   

 Zapísala: I. Chromčová                                                                          predseda MsV č.5 

    

 

                           
 


