
                                               
          
                                                     Zápisnica č. 7/2010 
 
                    Zo zasadnutia Mestského výboru č.5 Sídlisko Západ I, SNV 
   konaného dňa 25. 08. 2010, kancelária č. 207 Bytového družstva, Kamenárska  
   č. 5,   Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Otvorenie 
                  2. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ I. 
                  3. Rôzne  
                  4. Záver 
 

1. Otvorenie 
 
Ing. Vladimír Filinský privítal prítomných členov na zasadnutí MsV, oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 
 

      2.  Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ I. 
            
            Ing. Filinský  predložil MsV č.5  listy od obyvateľov sídliska Západ I.: 
           Zástupcovia vlastníkov bytov a NP na ul. Kamenárska 1, 2 doručili list na Bytové družstvo 
     v Spišskej Novej Vsi  p. Ing. Filinskému, v ktorom žiadajú Mesto SNV o zriadenie osvetlenia zadnej   
     časti bytového domu Kamenárska 1, 2. Hlavným dôvodom ich požiadavky je ochrana majetku práve  
     prebiehajúceho zateplenia bytového domu a zabránenie stretávaniu sa mládeže, ktorá ničí ich aj  
     mestský majetok. 
        P. Júlia Hanuščinová doručila list na Bytové družstvo p. Ing. Filinskému, v ktorom žiada v mene  
     obyvateľov bytového domu Tkáčska 2/39 Spišská Nová Ves o zmenu uloženia veľkokapacitného  
     kontajnera na väčší odpad, ktorý sa nachádza v zadnej časti CBA potravín. Žiadosť odôvodnila tým, 
    že do tohto kontajnera sa hádžu väčšie vybavenia domácností, ktoré neprispôsobiví obyvatelia   
    prehrabávajú, vybíjajú sklá, rozťahujú rôzne koberce, znečistujú okolie kontajneru  a tým spôsobujú 
    hluk. Navrhujú nájsť vhodnejšie miesto pre tento kontajner. Nie je príjemný pohľad z balkónov na  
    plochu okolo  kontajnéru a  taktiež je v týchto miestach aj zásobovanie potravín a predajňa mäsa.  
       
     Úloha 1- 07/2010   
      Zriadiťosvetlenie zadnej časti bytového domu Kamenárska 1, 2 Spišská Nová Ves - oddelenie   
    komunálneho servisu, p. Stanislav Suranovský. 
      
      Úloha 2- 07/2010  
       Zmeniť uloženie veľkokapacitného kontajneru  v zadnej časti CBA potravín na ul. Tkáčska   
      v  Spišskej Novej Vsi -  oddelenie komunálneho servisu, Ing.  Slavomír Krieger. 

 
3. Rôzne 
 
Ing. RNDr. Brovková informovala o úlohach, ktoré navrhol MsV č.5 na zasadutí  28. 6. 2010. 
Uznesenie č. 20/2010 
Každý mesiac informovať MsV č.5 na zasadnutiach o postupe a realizácii výstavby chodníka pri 
železničnom priecestí, Mesta SNV so Štátnym dráhovým úradom Košice.  
Zodpovedný: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
Plnenie: Informácie budú podávané. 
Uznesenie č. 21/2010 

   Napísať list, vyžiadať stanovisko ŽSR, odbor expertízy Generálného riaditeľstva ŽSR- SR, aby sa  
   písomne vyjadrili k prechodu pre chodcov pri železničnom priecestí. 

Zodpovedný: Ing. Arch. Teodor Štubňa. 
Plnenie: Stanovisko bolo vyžiadané. Čaká sa na odpoveď. 



 
 
 
 
    Ing. RNDr. Brovková informovala, že ŽSR plánujú  výstavbu prechodu  cez železničné priecestie 
najskôr v roku 2015. Zatiaľ nedali  písomnú odpoveď. Železnice doteraz nepožiadali o stavebné 
povolenie. Výstavba železničného priecestia by stála 5 –6 mil. Sk. Zobrať do nájmu pozemok od ŽSR by 
bolo drahé. 
  Vlastníčkou domov pri železničnom priecestí pri rampách je p. Stoličná. Bude jej doručený písomne list, 
v ktorom  ju  Mesto  SNV požiada o vyjadrenie k súčasnému stavu objektov. Výhodný by bol v tomto 
mieste po  zbúraní  kruhový objazd. 

     Ing. Čurný informoval, že ŽSR  už boli oslovené  v  r. 2005. 
     Ing. Filinský informoval, že kamera na ul Kamenárska 4, bola výhodná a vyriešila poriadok s mládežou. 
   Na ul. Hrnčiarska bolo dobre vyriešené parkovisko a dalo by sa vybudovať aj na ul. Strojnícka 4,5 a ul. 

Stolárska.  
     Ing. RNDr. Brovková informovala o občianskych hliadkach, na ktoré je vyčlenených málo peňazí. 

Hliadky vykonávajú 2 ľudia a  ďalší  sa zoberú z ÚPSVaR. 
   

Úloha 3- 07/2010 
 Urobiť obhliadku  a prejsť  13. 9. 2010 Dukliansku ulicu pri železničnom  prechode na sídlisku Západ I.:  
Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing.  Vladimír Filinský, Ing. Stanislav Čurný, kpt. Ing. Martin Lukáč,  
Ing. Peter Susa – vedúca organizačného oddelenia Ing. RNDr. Lívia Brovková. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     V Spišskej Novej Vsi  30. 8. 2010                                                         Ing. Vladimír Filinský 
     Zapísala: I. Chromčová                                                                              predseda MsV č.5 
 

 


