
                                                                         
 

                                  Zápisnica č. 8/2010 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 13. 10. 2010,  ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Vyhodnotenie práce MsV za volebné obdobie rokov 2007 - 2010 
                3. Rôzne 

          4. Záver 
           

 
 

 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Vyhodnotenie práce MsV za volebné obdobie rokov 2007 - 2010 
   
   Ing. RNDr. Brovková odovzdala Ing. Filinskému zrealizované práce za volebné obdobie 
2007 – 2010, ktoré vypracovali: Ing. Slavomír Krieger – oddelenie komunálneho servisu, p.  
Stanislav Suranovský – oddelenie komunálneho servisu, Ing. Peter Susa -  oddelenie výstavby 
a dopravy. Ing. Filinský pošle emailom tieto splnené úlohy členom MsV č. 5, ktorí sa môžu 
k vyhodnoteniu  osobne vyjadriť  a dať návrhy na rok 2011.  
  Ing. RNDr. Brovková informovala o úlohách, ktoré navrhol MsV č.5 na zasadnutí 25. 8. 2010. 
Uznesenie č. 22/2010 
Zriadiť osvetlenie zadnej časti bytového domu Kamenárska 1, 2. 
Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 
Plnenie: Osvetlenie bolo zriadené. 
Uznesenie č. 23/2010 
Zmeniť uloženie veľkokapacitného kontajneru v zadenej časti CBA potravín na ul. Tkáčska. 
Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 
Plnenie: Veľkokapacitný kontajner bol na sídlisku Západ 1 umiestnený na základe požiadavky MsV 
č. 5. Občania sídliska môžu doň celoročne ukladať veľkoobjemový odpad. Kontajner je využívaný 
i pracovníkmi SRČM (stredisko ručného čistenia mesta), ktorí zabezpečujú čistotu sídliska 
a pravidelne odstraňujú rôzne odpady, ktoré nezodpovední občania ukladajú na stanovišťa 
kontajnerov. Umiestnenie kontajnera bolo vybrané s ohľadom na dostupnosť občanmi a dostatočný 
odstup od okolitých obytných domov. Máme za to, že jeho odstránenie bude mať dopad na kvalitu 
čistoty na sídlisku. Žiadame  preto MsV o určenie nového stanovišťa pre tento kontajner, alebo aby 
rozhodol o jeho definitívnom stiahnutí. 
Uznesenie č. 24/2010 
Urobiť obhliadku a prejsť 13. 9. 2010 Dukliansku ul. pri železničnom prechode na sídlisku Západ 1. 
Zodpovedný: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
Plnenie: Obhliadka bola spravená.  
 
 3. Rôzne  
 
 Ing. Filinský  predložil MsV č. 5 žiadosť od obyvateľov sídliska Západ 1. 
Podpísaní obyvatelia sídliska Západ 1 z Kamenárskej ulice, žiadajú o podanie informácie o 
prečistení potoka pri garážach na Kamenárskej ulici v Spišskej Novej Vsi. 
 
Úloha  1-08/2010 
Zvolať pracovné stretnutie k problematike vyčistenia chodníka. – Ing. RNDr. Brovková Lívia, 
vedúca organizačného oddelenia. 
 



 
 
 
 Ing. RNDr. Brovková informovala MsV,  že 4. 11. 2010 bude  Mestská rada, 18. 11. 2010 Mestské 
zastupiteľstvo. Prechodom pre chodcov pri železničnom priecestí na sídlisku Západ 1 sa zaoberajú 
Železnice SR, odbor expertízy Košice. Najskôr by sa s výstavbou malo začat v roku 2015. Ing. arch. 
Štubňa dal do rozpočtu  projekciu chodníka  pre chodcov. Vlastníčkou domov pri železničnom 
priecestí je p. Stoličná. Bol je doručený  list. Vyjadrila sa, že dom si chce ponechať, záhradu nie. Jej 
brat orezal stromy v okolí domov pri železničnej trati. Ing. RNDr. Brovková s Ing. arch. Štubňom 
dajú projektovú dokumentáciu riešenia dopravnej situácie VÚC. 
 PaedDr. Nemčíková  navrhla písomne  vypracovať termíny zasadnutí a účast členov  MsV č.5 za 
volebné obdobie 4 rokov, podľa prezenčnej listiny. 
 
   Úloha  2-08/2010 
Vypracovať  termíny zasadnutí a účasť členov  MsV č.5 za volebné obdobie 4 rokov, podľa 
prezenčnej listiny – p. Chromčová, oddelenie organizačné.  
 
 
   
 
 
 
 
   
 
  
 
 V  Spišskej Novej Vsi  17. 10. 2010                                                  Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                          predseda MsV č.5 
    

 

                           
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                


