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Zápisnica č. 2/2016 

 

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

konaného dňa 29.04. 2016 o 1700 hod., ZŠ Hutnícka 16, školská jedáleň, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Plnenie požiadaviek 

3. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1  

4. Záver 

 

 

K BODU 1: 

p. Adnan Akram na úvod privítal členov výboru a poznamenal, že v mesiacoch Máj/Jún sa pristúpi 

k deratizácii hlodavcov, v tých častiach sídliska, kde je ich výskyt najrozsiahlejší, t.j. Kováčska ul., 

Duklianska ul.. Ďalej oboznámil členov výboru, že veľkokapacitný kontajner umiestnený v areáli za 

potravinami CBA bol trvalo zrušený. Stavebný odpad je preto potrebné podľa nového Zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odviesť na skládku odpadu 

Kudelník II. 

Ďalej poznamenal, že mladí ľudia zo sídliska majú záujem zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti 

a skrášliť tak naše sídlisko, napríklad natieraním detských preliezok. 

 

K BODU 2: 

Ing. Milan Mucha oboznámil členov výboru s plnením požiadaviek zo zasadnutia výboru č. 1/2016 

konaného dňa 27.1.2016.    

 

K BODU 3: 

Úloha č. 3/2016 

Vykonať orez stromov na Hrnčiarskej ulici. – oddelenie komunálneho servisu - Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

Úloha č. 4/2016 

Vyznačiť vodorovné žlté značenie medzi Tkáčskou ul. a Hutníckou ulicou – oddelenie výstavby 

a dopravy - Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 5/2016 

Vyznačiť vodorovné žlté značenie, po vybudovaní parkoviska medzi Hrnčiarskou a Stolárskou ulicou, na 

rohu Strojníckej ul./Stolárskej ul., Kováčskej ul./Stolárskej ul., Strojnícka ul./Kováčska ul. – oddelenie 

výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa 
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Úloha č. 6/2016 

Vyznačiť vodorovné žlté značenie na vjazd parkoviska na Kamenárskej ul. – oddelenie výstavby 

a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 7/2016 

Vybudovať bezbariérové ukončenie chodníkov medzi Hutníckou ul. a Stolárskou ul., MHD zastávka pri 

ZŠ Hutnícka. – oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa  

 

Ďalej členovia mestského výboru spolu s obyvateľmi sídliska diskutovali o ďalšom možnom parkovisku, 

ktoré by vyriešilo parkovanie na Hutníckej ulici. Jednou z možností je vybudovanie parkoviska pozdĺž 

Duklianskej ulici zadný trakt alebo medzi Hutníckou ul. č. 12 a Hutníckou ul. č. 14.  

 

Záver: 

Predseda mestského výboru poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

v Spišskej Novej Vsi, dňa 29.04. 2016 

 

Zapísala: Ing. Martina Zummerová 

 

 

Adnan Akram, v. r. 

Predseda MsV č. 5 

 


