
Mestský výbor č.5  Sídlisko Západ I, SNV 
                                                 
 
                                     Zápisnica č. 6/2009 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 28. 9. 2009,  BD, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Informácia z MsZ zo dňa 24. 9. 2009 
                3. Plnenie úloh z predchádzajacúcich rokovaní 
                4. Rôzne 
                5. Záver 
 
 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Informácia  z MsZ zo dňa 24. 9. 2009 
 
 

- správa o výsledku kontrol 
- komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 
- informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2009 
- návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 
- VZN o niektorých podmienkach držania psov 
- VZN o podmienkach predaja, podávania a používania  alkoholických nápojov na území 

mesta Spišská Nová Ves 
-    VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
- vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
- interpretácie, otázky poslancov   

 
 
3.   Plnenie úloh z predchádzajacúcich rokovaní  

 
    Úloha 19/2009  – opraviť chodník na Hutníckej ulici  pri MŠ -  bude splnená podľa fin. 
možností 
    Úloha 20/2009 – preveriť možnosť presunu betónových kvetináčov z areálu futb. štadióna 
na  
    určené miesta –  nie je možný presun  /nie sú voľné, kvetináče z futb. areálu sú na 
kúpalisku./  
    Úloha 21/2009 – osadiť odpadkové koše na novom detskom ihrisku na Hutníckej ulici   
    a tabuľu s nápisom Ďakujeme, že udržiavate čistotu - splnená   
    Úloha 22/2009 – zabezpečiť možnosť prístupu na detské ihrisko na Hutníckej ulici v 
    popoludňajších hodinách do zotmenia a cez víkendy – požiadavku  si musí zabezpečiť 
MsV, nie   je v kompetencii OKS 
    Úloha 23/2009 – preveriť doterajšie financovanie a objem rozpracovaných akcií na údržbe 
a  rekonštrukcií  MK – rok 2009 na sídlisku Západ- aktivity sú na sídlisku ukončené 

 



    
 
4. Rôzne 
 
Úloha č. 1-06/09  
Vyhradiť  a označiť zóny na sídlisku Západ pre venčenie  psov /zóna za garážami/. 
 
 4.1 
   Nicol Lauf doručila list na Bytové družstvo, v ktorom navrhuje zvolať stretnutie 
zastupiteľov  Mestského úradu a Polície, kvôli zátarasám a zlému parkovaniu na sídlisku 
Západ. 
 
4.2 
  P. Dobrocký navrhol, aby občania sídliska Západ odfotografovali  svoje sťažnosti a zasielali    
ich Mestskej polícii. 
 
4.3 

   Na Pošte 7,  Hutnícka ulica  namontovať  tabuľu - zabezpečí Ing. Filinský. 
 
4.4 
  Pozemok parc. č.KN 1406/1 o výmere cca 532 m2 za účelom vybudovania parkoviska sa  
Rímsko – katolíckej cirkvi, Farnosti Povýšenia Svätého Kríža Smižany, Nám. Pajdušáka 3 
Smižany neodpredá. 
   MsV  navrhuje dlhodobý prenájom na dobu neurčitú, so zákonnou výpovednou lehotou, a to 
len v prípade využitia pre širokú verejnosť, na parkovanie, vo víkendových dňoch aj pre 
parkovanie kamiónov.   
 
4.5 
  Členovia  Mestského  výboru č. 5  navrhli, aby sa zasadnutie v mesiaci október konalo 
v Základnej škole na ul. Hutnícka za účasti občanov sídliska Západ.  
 
 
5.Záver   
  Ing. Filinský Vladimír sa poďakoval všetkým členom mestského výboru č.5 za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 V Spišskej Novej Vsi 30. 9. 2009                                                           Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                           predseda MsV č.5 

                                      
 
 
 

 
                       


