
 
 
 

                                    Zápisnica č. 3/2010 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 24. 3. 2010,  ZŠ Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti na sídlisku Západ 1 
                3. Vyhodnotenie činnosti MsV č. 5 za rok 2009 
                4. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

          5. Rôzne 
          6. Záver 

 
 

 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
    Zúčastneným občanom sídliska Západ 1, bola podaná informácia s rôznymi dotazmi, ktoré sú 
uverejnené na stránke mesta v knihe návštev. 
 
2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti na sídlisku Západ 1 
 
  Bc. Jančík informoval o činnosti MsP za rok 2009, zákrokoch, priestupkoch, ktoré sú 
uverejnené na stránke mesta. 
  V roku 2010 bolo 2094 zákrokov ( 3 mesiace). V mesiaci február bolo 912 zákrokov. Mestskí 
policajti  tvoria jedno a dvojčlenné hliadky. 4-členné hliadky chodia v piatok, kedy je najviac 
priestupkov. Najviac sú potrební  Mestskí policajti v meste, kde musia byť do 4 hod. rána. 
Používanie alkoholických nápojov na verejnosti  musia dokázať na základe oznámenia a  priamo 
prichytiť pri pití. 
 Problematika držania psov: Zákon o chove a držaní psov, pes môže byť voľne pustený, musí 
mať obojok so známkou. Pes označený ako nebezpečný musí mať náhubok, nemôže sa voľne 
pohybovať a musí byť so psovodom.  
  Kamerový systém: V piatok a v sobotu je kamerový systém  na Mestskej polícii preťažený, 
kedy sa nedá presne odsledovať každý priestupok.  
Na sídlisku Západ 1 sú 3 kamery ( ulice Tkáčska, Kamenárska a Strojnícka). Vzhľadom na 
vysoké budovy na sídlisku je obmedzený výhľad z kamier. 
 Doprava: Sídlisko Západ 1 je najzaľudnenejšie na malej ploche. Na sídlisku Západ 1 je povolená 
rýchlosť 0- 20 km/h.      
   Bc. Jančík informoval, že na sídlisku Západ 1 bolo riešené  vykradnutie a lúpežné prepadnutie.  
   Pracovníci MsÚ  23. 3. 2010 prešli sídlisko Západ 1 za účasti p. Ing. Filinského  a  sporné 
miesta boli fotograficky zaznamenané. 
  
3.  Vyhodnotenie činnosti MsV č. 5 za rok 2009 
 
Ing. Filinský informoval  o činnosti MsV č. 5  a  splnených úlohách za rok 2009.   
Ing. Filinský navrhol posilniť  sídlisko Západ 1 mestskými policajtmi. Poskytol  by priestory 
v objekte Bytového družstva, kde by bola stála 24 hodinová služba a hliadkovali by 2 policajti.  
Ing. Filinský navrhol jednosmernú cestu na ul. Kamenárska a Kolárska. 
3. 3. 2010 prešli celé sídlisko Západ 1 Ing. Filinský, PaedDr. Olejník a p. Dobrocký.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
     
Na zasadnutí MsV č. 5 boli prítomní 7 obyvatelia sídliska Západ 1. 
Navrhli namontovať osvetlenie na Kamenárskej ulici za BD pri potoku, kde sa zdržiava 
mládež, sú tam konfliktné situácie a občania sídliska Západ 1  majú strach o svoju bezpečnosť.   
Ing. RNDr. Brovková  informovala  prítomných občanov sídliska Západ 1, že MsÚ môže 
prispieť len na verejné osvetlenie.  
O uzamknutí kontajnerov sa musia občania dohodnúť na schôdzi bytového domu. Problémom je 
hygiena a nosenie odpadkov z iných lokalít do kontajnerov na sídlisko Západ 1.  
Občania sídliska Západ 1 navrhli  urobiť pešiu zónu zo sídliska do mesta. Urobiť chodník pri 
železničnom priecestí a vyznačiť tam prechod pre chodcov (zebru) na ceste pri prechode 
z chodníka na chodník. 
 Informovali sa o zákaze vstupu psov, kde by boli konkrétne zóny. 

 
5. Rôzne 
 
Termíny jarného upratovania: 
Hutnícka ul. pri ZŠ  - 23. 4. 2010 a 25. 4. 2010 
Strojnícka ul. - 23. 4. 2010 a 25. 4. 2010 
Úloha 1-03/10 
Vytvoriť projekt „Nový štýl ochrany občana“, so stálou policajnou službou na sídlisku Západ 1. 
 
Úloha 2-03/10 
 Zabezpečiť dopravnú značku „Obytná zóna“ pri vstupe na ul. Kováčska, MsÚ oddelenie 
výstavby a dopravy.  
 
Úloha 3-03/10 
Vylúčiť, usmerniť a kontrolovať  firemné služobné autá z parkovania na sídlisku Západ 1.,  
 MsÚ oddelenie výstavby a dopravy. 
   
Úloha 4-03/10 
Nainštalovať zápisnice zo zasadnutí MsV č.5 na stránke mesta.  
 
Úloha 5-03/10 
Vybudovať chodník a vyznačiť prechod pre chodcov (zebru) pri železničnom priecestí 
z chodníka na chodník, MsÚ oddelenie výstavby a dopravy. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 V  Spišskej Novej Vsi  30. 3. 2010                                                  Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                       predseda MsV č.5 
    

 
 
 
 


