
                                      
 
                                                  Zápisnica č. 9/2010 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV konaného dňa 
                   8. 11. 2010,  Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Vyhodnotenie práce MsV č. 5 za volebné obdobie 2007 - 2010 
                3. Plán hlavných úloh Mestského výboru č. 5 na rok 2011 
                4. Rôzne 
                5. Záver 
 
 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Vyhodnotenie práce MsV č. 5 za volebné obdobie 2007 - 2010 

  
    Ing. RNDr. Brovková informovala o stretnutí predsedov MsV, ktoré sa konalo 27. 10. 2010  
na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1. 
    Ing. RNDr. Brovková informovala o úlohách, ktoré navrhol MsV č. 5 na zasadnutí 13. 10. 2010: 
Uznesenie č. 25/2010 
Zvolať pracovné stretnutie k problematike vyčistenia chodníka. 
Zodpovedný: Ing. RNDr. Brovková Lívia 
Plnenie: V plnení. 
Uznesenie č. 26/2010 
Vypracovať termíny zasadnutí a účasť členov MsV č.5 za volebné obdobie 4 rokov podľa prezenčnej 
listiny. 
Zodpovedný: Ing. RNDr. Brovková Lívia 
Plnenie: Splnené. 
 

 3.   Plán hlavných úloh  Mestského výboru č. 5 na rok 2011  
 

 MsV č. 5 na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2010 spracoval plán hlavných úloh MsV  pre  rok 2011. 
 
1. v oblasti dopravy: 

a)  najzávažnejší problém, ktorý roky dozadu nikto neriešil je prechod cez železničné priecestie  
     medzi sídliskom Západ 1  a mestom SNV – je to kľúčový problém, ktorý treba   
     bezpodmienečne pre občanov sídliska Západ 1 doriešiť v najbližšom období, 
b)  rozšíriť križovatku pri ZŠ Hutníckej na ul. Hutnícka, 
c)  dokončenie chodníka na ul. Radlinského až po sídlisko Západ1, 
d)  rozšírenie odstavných plôch pre autá v počte cca 50,  
e)  zabezpečiť údržbu a rekonštrukciu chodníkov v dĺžke 300 m. 

 
   2. zeleň: 

a)   pokračovať v úprave zelene pred bytovými domami, kde prebehla obnova bytového domu, 
b) pokračovať v úprave stromov orezom. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 3. v oblasti odvozu TDO: 
a)   pokračovať v oplotení priestorov, kde sú uložené nádoby na odvoz TDO, 
b) separovaný zber -  zefektívniť. 

 
4. úprava ostatných priestorov sídliska: 

a)   zvýšiť starostlivosť o detské ihriská na sídlisku, 
b) pokračovať v odstraňovaní starých, nefunkčných pieskovísk. 

 
   5.      a)  venovať zvýšenú pozornosť občanom, ktorí chovajú psov a sprísniť režim voči  

           znečisťovaniu verejných priestranstiev na sídlisku,  
      b)   účelovo vyčleniť miesta, kde je možné venčiť psov. 
 

6.   v oblasti propagácie mesta: 
a) osadiť tabule s plánom sídliska a s vyznačením dôležitých objektov sídliska ako napr. 
      pošta, ZŠ a MŠ pri vstupoch do sídliska. 

 
4. Rôzne 
 
   Ing. Filinský informoval MsV o osvetlení na sídlisku Západ 1, Kamenárska 1,2. 
        
   Úloha 1-09/2010 
   Preveriť a skontrolovať osvetlenie na sídlisku Západ 1, Kamenárska 1,2 – p. Suranovský Stanislav,  
   oddelenie komunálneho servisu. 
       
   Ing. Filinský odovzdal list od občana sídliska Západ 1 p. Gotwalda, ktorý žiada aby boli  
   poodvážané kopy zeminy po ukončení prác na sídlisku Západ 1. 
        
   Úloha  2-09/2010  
   Skontrolovať a  poodvážať zeminy po ukončení prác na sídlisku Západ 1 – p. Kozák Rudolf,  
   oddelenie výstavby a dopravy. 
       
 

        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 V Spišskej Novej Vsi 15. 11. 2010                                                          Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                                 predseda MsV č.5 
    

 
 


