
                                                                         
 

Zápisnica č. 2/2010 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
konaného d ňa 24. 2. 2010,  ZŠ Hutnícka16, Spišská Nová Ves 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Proram:   1. Otvorenie 
                2. Informácie MsP SNV o činnosti na sídlisku Západ I 
                3. Plnenie požiadaviek MsV v oblasti čistenia sídliska, odvozu komunálneho      
                    odpadu, parkovania na sídlisku a pod.- (účasť PaedDr. Olejník, zástupca firmy 
                    Brantner Nova) 
                4. Kamerový systém na sídlisku Západ I – informácia, vyhodnotenie poznatkov 
                5. Koncepcia rozmiestnenia ihrísk a pieskovísk na sídlisku Západ I 

          6. Rôzne 
          7. Záver 

 
 

 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Informácie MsP SNV o činnosti na sídlisku Západ I  
 
  P. Boroň  informoval o činnosti MsP, zákrokoch, priestupkoch, ktoré budú uverejnené  na 
stránke mesta Spišská Nová Ves. 
   Mestská polícia  pracuje s deťmi, začala spolupracovať na  projekte pre mládež „Dajme im 
šancu“ na sídlisku Západ I so ZŠ- Hutnícka. Pokračovať budú na ZŠ Ing. Kožucha 
a s rómskymi deťmi. 
    
 
  3. Plnenie požiadaviek MsV v oblasti čistenia sídliska, odvozu komunálneho  odpadu, 
parkovania na sídlisku a pod. ( ú časť PaedDr. Olejník, Ing. Taba ček, zástupca firmy  
Brantner Nova)  
    
P. PaedDr. Olejník  informoval: 
  -  na sídlisku Západ I  začalo ostrihovanie, výsadba a výrezy podľa počasia;  
  - o pasporte  zelene (ošetrení a likvidácii); 
- pieskoviská na sídliskách sú znečistené, kde robí kontrolu hygiena.V meste Spišská   
  Nová Ves bolo 8 pieskovísk zrušených;  

  - o pracovníkoch, ktorí vykonávajú  aktivačnú  činnost; 
  -  informoval o ohradení  a  uzamknutí  kontajnerov. 
Občania sa majú s problémami obrátiť na oddelenie komunálneho servisu. 
 
P. Tabaček z firmy Brantner Nova informoval: 
- o zlom parkovaní osobných motorových vozidiel na sídlisku Západ I, kde sa nemôžu dostať    
   ich autá; 
- v mesiaci apríl budú  pristavené  veľké kontajnery  na jeden víkend; 
- o odomykaní  uzamknutých  kontajnerov 

 
 
Úloha  1-02/2010  
MsV č.5 menoval komisiu v zložení: p. Dobrocký, p. Ing. Filinský, p. Ing. Bečarik a  PaedDr. 
Olejník (môžu sa zúčastniť aj ostatní členovia MsV č.5), ktorí  3. 3. 2010 prejdú celé sídlisko  
Západ I.  Zamerajú sa na umiestnenie kontajnerov, prejdú pieskoviská, miesta, ktoré majú byť 
určené pre venčenie psov, stav chodníkov a umiestnenia kamier. 
 
 4. Kamerový systém na sídlisku Západ I – informáci a, vyhodnotenie poznatkov  
  
 P. Boroň informoval o rozmiestnení kamier na sídlisku Západ I, kde sú umiestnené 3 kamery. 
 P. Boroň informoval o kamerách na Mestskej polícii: análogové( majú optický kábel, neplatí   
 sa internet za služby) a digitálne (sú lacnejšie o polovicu). 



 P. Ing. Filinský doplnil p. Boroňa, že od kamier sa očakáva prevencia. Kamery  plnia aj    
 charakter preventívny a MsV môže využívať kamery aj na základe telefonických dožiadaní  
 občanov sídliska Západ I., kde kamera zaznamená  záznam. 
 
5. Koncepcia rozmiestnenia ihrísk a pieskovísk na s ídlisku Západ I.  
 
P. Ing. Filinský informoval, že obyvatelia  sídliska Západ I na ul. Strojnícka 1, 2, 3, 4, žiadajú 
MsV č. 5 zahrnúť do plánu práce nasledujúce body: 
1. Požiadavka na dokreslenie parkovacích čiar 
2. Odstránenie obrubníkov 
3. Parkovisko medzi Strojníckou č. 4 a Strojníckou č.5 
4. Dodávka zábradlia ku nádobám TDO (kontajnerom) 
Rozmiestnenie kontajnerov na separovaný zber na sídlisku Západ I je vyvesený na tabuli 
MsV č. 5  na sídlisku Západ I. 
 
5. Rôzne 
   
 P. Dobrocký informoval o zlom osvetlení na sídlisku Západ I pri garážach.  
 JUDr. Fabian  informoval o neporiadku na sídlisku Západ I, kde je problém  v samotných 
 ľuďoch  a o osvetlení pri garážach. 
 P. Ing. Filinský  a p. JUDr. Fabian vysvetlili p. Nicol Lauf  zásady činnosti MsV a práva 
 členov MsV. 
 
Úloha č. 2-02/2010 
  Pozvať za účelom odsúhlasenia si aktuálnych požiadaviek MsV č. 5 pre rok 2010 v mesiaci  
  marec na zasadnutie MsVč. 5 pracovníka  MsÚ z odboru  výstavby a dopravy. 
  
 
  
 
 
 
 
 V  Spišskej Novej Vsi  28. 2. 2010                                                  Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                       predseda MsV č. 5 
 Overená: Ing. Filinský Vladimír, 1. 3. 2010 

 
 


