
                                                                       

 

                                         Zápisnica č. 4/2012 
                

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

                   konaného dňa 26. 09. 2012,  ZŠ Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Požiadavky MsV č. 5 

                3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

                4. Záver 

           

 

1. Otvorenie  

   

    Adnan Akram  privítal  prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

2. PožiadavkyMsV č. 5 

   

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

Uznesenie č.10/2012 

Prehodnotiť, kde by bolo najvhodnejšie vybudovať parkovisko na ulici Kamenárska, alebo za kotolňou. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Na uvedené parkovisko je pripravená štúdia, zadaná PD.V prípade schválenia finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta bude možná realizácia v roku 2013. 

Uznesenie č. 11/2012 

Vybudovať pieskovisko v areáli ZŠ Hutnícka. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: Upresniť o ktoré pieskovisko sa jedná. 

Uznesenie č. 12/2012 

Pozvať domovníkov bytových domov na sídl. Západ 1 raz za ¼ rok na zasadnutia MsV č. 5. 

Zodpovedný: Ing. RNDr. Lívia Brovková 

Plnenie: Splnené. 

Uznesenie: č. 13/2012 

Namontovať osvetlenie pri prechode pri železničnom priecestí. 

Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 

Plnenie: Splnené. 

Uznesenie: č. 14/2012 

Konzultovať možnosť šikmého parkovania áut na Duklianskej ulici. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Úloha trvá. 

 

 

3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

 

   Ing. RNDr. Brovková informovala MsV o železničnom priecestí. Železnice rozšíria a posunú  rampy, 

zväčší sa chodník pre peších, cyklistov a odstráni sa kolízia áut. 

  

   Bc. Jančík  z  Mestskej polície informoval, že najviac kontrol z Mestskej polície je vykonávaných na 

sídl. Západ 1. Kontrolujú sa psie známky, prihlásenie, platenie a udeľujú sa pokuty. Sáčky na psie 

exkrementy mesto neschválilo.  Konzum alkoholu  na sídl. Západ 1  je o 72% zníženie v  r. 2012. Každý 

deň je obhliadka a opakované kontroly. Spišská Nová Ves  má  najmenej mestských policajtov  v  počte 

na obyvateľa mesta. Pri zatelefonovaní na MsP je do 15 min. vyslaná hliadka. Anonymné telefonické 

záznamy sa preverujú. 

 



  P. Dobrocký navrhol opraviť reflektor  na  ulici Kolárska. 

 

Úloha  1-04/2012 

Opraviť reflektor  na  ulici Kolárska - oddelenie komunálneho servisu, Stanislav Suranovský. 

 

  P. Čechová opakovane navrhla urobiť chodník  pri kostole na ul. Hutnícka 1-7. 

 

Úloha 2-04/2012 

Urobiť chodník pri kostole na ul. Hutnícka 1-7- oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 

 

Chodník pri kostole zarastá trávou. Je potrebné pokosiť trávu okolo kostola a na ul. Duklianska smerom  

ku rampám. 

 

Úloha  3-04/2012 

Pokosiť trávu okolo kostola a na ul. Duklianska ku rampám - oddelenie komunálneho servisu, 

PaedDr. Ján Olejník.  

 

P. Akram  informoval o odpratávaní psích exkrementov na miestach, kde  je zákaz vodiť  psov.  

 

Úloha 4-04/2012 

Osadiť kôš na psie exkrementy na sídl. Západ 1 - oddelenie komunálneho servisu, PaedDr. Ján Olejník.  

 

 Pri garážach pri potoku  je tma chýba tam osvetlenie.  

 

Úloha 5-04/2012 

Namontovať osvetlenie pri potoku pri garážach- oddelenie komunálneho servisu, Stanislav Suranovský. 

 

P. Akram  informoval o parkovacích miestach ulice Duklianska - Hutnícka, o odbočovacom pruhu do 

obce Smižany, kde by boli 2 pruhy uľahčilo by sa čakanie. 

P. Lukáčová informovala o parkovaní pri pošte, kde sú vysoké pokuty za parkovanie. Existovala by 

výnimka od-do kedy by mohli parkovať aj autá obyvateľov sídliska Západ 1. 

Ing. Bečarik  informoval, že by sa mala vykonávať preventívna činnosť kôli psičkárom. Fotky by mali 

byť zverejnené v TV Reduta. Na ul. Iliašovská cesta pri elektrárňach oprava cesty by sa mala dostať do 

plánu úloh na budúci rok. Ing. Bečarik dal hlasovať a poradie úloh sídl. Západ 1 je: 

1. parkoviská 

2. pieskoviská 

3. chodník pri kostole  

 Na zasadnutí MsV sa zúčastnili aj domovníci bytových domov sídl. Západ 1, ktorí prišli 

s požiadavkami:   

      - ul. Zámočnícka, Hutnícka premiestniť kontajnére, 

- ul. Strojnícka  ohradiť  a uzamykať kontajnére, obrátiť sa na MsÚ, Ing. Slavomír Krieger, 

- ul. Strojnícka 4, 5 nevyužité miesto  parkovisko medzi činžiaky, 

- ul. Tkáčska 5,6,7 pred vchod namaľovať Zákaz zastavenia, parkujú tam autá, 

- ul.  Kolárska  hluk, keď vozia tovar do obchodu, premiestniť kontajnére  na iné miesto, 

- ul. Duklianska, prechod  pre chodcov smerom ku škole Hutnícka, 

- ul. Tkáčska nahlásené MsP 2 vraky áut, 

- most pri potoku je v zlom stave kontaktovať vlastníka  Ing. Derfényiho. 

   

P. Akram informoval, že obyvatelia sídl. Západ 1 podnety a požiadavky môžu podávať aj na internetovú 

stránku mesta. Ďalšie zasadnutie MsV č. 5 sa bude konať, dňa 28. 11. 2012. 

 

 

 

  

 

 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 01.10. 2012                                                               Adnan Akram  

 Zapísala: I. Chromčová                                                                                       predseda MsV č. 5 

    

 



                           
 


