
Mestský výbor č.5  Sídlisko Západ I, SNV 
 
 
                                           Zápisnica č. 4/2009 
 
   Zo zasadnutia Mestského výboru č.5 Sídlisko Západ I, SNV 
   konaného dňa 27. 05. 2009, ZŠ – Hutnícka, Spišská Nová Ves 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Obhliadka sídliska Západ I – odsúhlasenie akcií: 
                       - oprava chodníkov 
                       - výmena asfaltových kobercov 
                          (čas 15.00 hod zraz  pred ZŠ Hutníckou)  
                  2. Informácia  Mestskej polície o činnosti na sídlisku Západ 1, za mesiac máj 2009 
                  3. Plnenie úloh z predchádzajúcich rokovaní 
                  4. Rôzne 
                  5. Záver 

 
 

1. Obhliadka sídliska Západ I – odsúhlasenie akcií: 
- opravy chodníkov 
- výmena asfaltových kobercov 

( čas 15.00 hod. zraz pred ZŠ Hutníckou)  
         
         Obhliadky sídliska Západ I sa zúčastnili Ing. Vladimír Filinský, Ing. Pavol Bečarik,      
       Ing. Stanislav Čurný a RNDr. Lívia Brovková.          . 
         Ing. Stanislav Čurný informoval Mestský výbor o sťažnosti riaditeľky ZŠ , ktora sa 
sťažovala na neporiadok, ktorého sa dopúšťajú tínedžeri na novovybudovanom detskom 
ihrisku.Navrhol oplotenie destského ihriska. 
        Navštívili sme Poštu, ktorá je pred dokončením a v prevádzke bude v mesiaci august.  
        Chodníky na ulici Kováčska sú hotové. 
        Je potrebná oprava a výmena  asfaltových kobercov na chodníkoch, ulice:  Stolárska, 
Hutnícka  Hrnčiarska. 
          
          Úloha 1. 1 
       Obhliadka chodníkov oddelenie výstavby  a dopravy MsÚ. 
                  

    Úloha 2. 1 
   Návrh sa vybudovanie bezbariérových  chodníkov- prechodov. 
   
   Úloha 3. 1 
  Premiestnenie kamier pre lepšiu viditeľnosť a sledovanosť príslušných zariadení, alebo 
nainštalovanie 1 novej kamery. 
     
   Úloha 4. 1 
 Návrh sa vybudovanie parkoviska na ulici Hrnčiarska v roku 2010. 
 
2. Informácia mestskej polície o činnosti na sídlisku Západ I  

za mesiac máj 2009 



 
     O činnosti mestskej polície informoval Bc. Pavol Jančík . V roku 2009 bolo o 100  
zásahov a  riešení priestupkov viacej ako v roku 2008. Najviac priestupkov sa riešilo na 
ulici Tkáčska 13. Mládež sa schádza na detskom ihrisku , odkiaľ sú hlásené sťažnosti od 
okolobývajucich ľudí. Priestupky zachytávajú 3 kamery na sídlisku Západ I. 
   V roku 2009 za posledných 5 mesiacov: 
30% čistota 
20% konzumácia alkoholu Tkáčska, Kováčska 
7% nočný kľud 
40% ostatné ( zeleň, parkovanie aút na chodníkoch, statická doprava) 

          Boli zachytené 14 kamerové záznamy. 
          V priebehu mesiaca odišli 2 policajti  za prácou do susedných obcí. 
       Bc. Pavol  Jančík vyjadril poďakovanie mestským poslancom za schválený  rozpočet na 
obnovu   budovy Mestskej  polície. 
        
        Úloha 5. 2 
        P.  Andrej Boroň navrhol nepremiestňovať kamery, ale namontovať  jednu naviac na 
sídlisku  Západ I. 
        
        Úloha 6. 2 
         Ing. Bečarik navrhol vybudovať 2 parkovacie miesta  na ulici Kamenárska. 
  

3. Plnenie úloh z predchádzajúcich rokovaní 
 
Ing. Filinský informoval o rozpočte  z Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2009. 

     
     4.  Rôzne 

     
      P. Ľuboš Dobrocký navrhol vybudovať betónové  ochranné stĺpy pre kontajnéry na 
ulici  Kamenárska a dať opraviť železné kolíky pri chodníkoch na uliciach Kolárska 4,2. 

P. Nicol Lauf ma k dispozícií natočený videozáznam áut, ktoré sa premávajú po 
chodníkoch Podala návrhy: 
 -  urobiť zámkovú dlažbu na ulici Hutnícka a Duklianska 
 -  informovať odd. komunálneho servisu o výsadbe stromov, kde sa pôvodne hrali 
deti 

     -  betónové kachle presunúť o 1m a vysadiť v nich kvety 
     -  prejsť a  pozrieť si lavičky na sídlisku Západ I. v akom sú stave 
     -  natrieť lavičky farbou 
     -   poslať ľudí, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť, aby urobili čistenie odpadkov na 
sídlisku  Západ I. 

    
 

4. Záver 
RNDr. Brovková Lívia sa poďakovala  všetkým členom mestského výboru č.5 za 
účasť.  

 
 
 
 
Spišská Nová Ves 1. 6. 2009                                                               Ing. Vladimír Filinský 
Zapísala: Chromčová                                                                              predseda MsV č.5 
                                                                                                                 


