
                                                                         
    

 

                                       Zápisnica č. 1/2010 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 27. 1. 2010,  ZŠ Hutnícka16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Proram:   1. Otvorenie 
                2. Informácie MsP o činnosti na sídlisku Západ I. 
                3. Vyhodnotenie zrealizovaných prác na sídlisku Západ I. za rok 2009  
                4. Úlohy MsV č.5 pre rok 2010 
                5. Rozne 

          6. Záver 
 

 
 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Informácie MsP o činnosti na sídlisku Západ I. 
 
  P. Hus informoval o činnosti MsP. Najviac priestupkov na sídlisku Západ I., boli prejazdy cez zeleň 
na ulici Hutnícka 8,10. 
  Na kamere, ktorá je na Mestskej polícii je zle rozlíšenie priestupkov, ktoré boli zaznamenané  na 
sídlisku Západ I. 
 
  3. Vyhodnotenie zrealizovaných prác na sídlisku Západ I. za rok 2009 

 
 P. Ing. RNDr. Brovková informovala  o plnení úloh MsV  č.5 sídl. Západ I.- pre rok 2009 

 Oddelenie výstavby a dopravy: 
 Bežné finančné prostriedky 2009 – zrealizované: 146 473,40 € 
 ( nie sú započítané náklady na bežnú údržbu komunikácií) 
 Kapitálové finančné prostriedky 2009 – zrealizované: 169 643,17 € 
 
Oddelenie komunálneho servisu 
1. Kosenie: 14 223,54 € 
2. Údržba verejnej zelene: 2816,90 € 
3. Materiál na výsadbu:  5090,26 € 
4. Údržba verejnej zelene:  2816,44 € 
   Druh výdavku                Schválený rozpočet na rok 2009                Vyčerpané 
   Údržba verejnej zelene             20 116 €                                       19 856,88 € 
 
   Všeobecný materiál                   4 779 €                                          5 090,26 €  
    Spolu:                                      24 895 €                                       24 947,14 €    
 
 4. Úlohy MsV č.5 pre rok 2010 
  Návrh prioritných úloh MsV č.5 pre rok 2010: 
  - oprava chodníkov /cca 500m/ 
  - rozšírenie križovatky pri ZŠ Hutnícka 
  - odstavné plochy – parkoviská /cca 50ks/ - Hrnčiarska vnútroblok,... 
  - chodník na ul. Radlinského až po sídl. Západ I. 
  - vybudovanie retardérov  pred ZŠ a MŠ 
  - osadenie zábradlí pred ZŠ a MŠ 
  (plán akcií pre realizáciu na r. 2010 bude upresnený v závislosti od schváleného rozpočtu 2010)  
 



 
 
 
 
 
  5. Rôzne 

 
P. Dobrocký navrhol vybudovať chodník pre cyklistov pri železničnej trati a ohradenie kontajnerov. 
P. Nicol Lauf navrhla presunúť  a ohradiť odpadkové koše na jedno miesto na sídlisku Západ I. 
P. Nicol Lauf pri šikmom parkovaní  áut dorobiť ďalšie parkovacie miesta pri ul. Hutníckej 8. 
 
Úloha 1-01/10 
MsV č.5 požiada oddelenie komunálneho servisu, aby sa vyjadrili, kde majú stáť kontajnery na 
triedenie odpadu a predložili pasport  rozmiestnenia  kontajnerov na sídlisku Západ I. 
 
Úloha 2-01/10 
MsV č.5 požiada  Mesto oddelenie komunálneho servisu p.Pačnára, aby sa vysávač, ktorý slúži na 
odpratnie extrementov použil aj na sídlisku Západ. 
 
P. Dobrocký navrhol zrezať stromy na ulici Kolárska. 
P. PaedDr. Nemčíková informovala o neosvetlení vo večerných hodinách na Duklianskej ulici pri 
firme Autoves. 
 
Úloha 3-01/10 
MsV č.5  navrhol v mesiaci február pozvať na zasadnutie MsV č.5, z  Mestského úradu p. PaedDr. 
Olejníka a zástupcu firmy Brantner Nova. 
 
P. Nicol Lauf navrhla vybudovať hojdačky pre mládež na sídlisku Západ I.  
P. Nicol Lauf navrhla, aby  ľudia z Úradu prace, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť  upratovali 
odpadky na sídlisku Západ. 
P. Ing. RNDr. Brovková informovala o rozšírení pošty na sídlisku Západ I. , kde sa už  budú vydávať 
balíky a doručené zásielky. 
P.Dobrocký  informoval o zle položenom chodníku pri MŠ na Hutníckej ulici,  ktorý je  v týchto 
mesiacoch pod vodou. 
 
Úloha 4-01/10 
Vybudovať osvetlenie pri garážoch a v okolí potoka na sídlisku Západ I. 
 
 
 
 
 

      
      
  

 V  Spišskej Novej Vsi  28. 1. 2010                                                  Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                          predseda MsV č.5 
    

 
 
 


