
                                                                       

 

                                         Zápisnica č. 4/2013 
                

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

         konaného dňa 04. 10. 2013,  Dom Matice slovenskej Zimná  č. 68, Spišská Nová Ves 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Požiadavky MsV č. 5 

                3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

                4. Záver 

         

1. Otvorenie  

   

    Adnan Akram  privítal  prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

2. PožiadavkyMsV č. 5 

   

   Ing. RNDr. Brovková informovala o plnení požiadaviek MsV č. 5: 

Uznesenie č. 11/2013 

Preveriť stavebné povolenie výstavby mosta na sídl. Západ 1, lokalita Za potokom na sídlisku Západ 1. 

Zodpovedný: Ing. arch. Teodor Štubňa 

Plnenie: Stavebné povolenie na „ Most cez potok Brusník“ (názov stavby) bolo vydané OBÚ Spišská 

Nová Ves – referátom regionálneho rozvoja – úsek dopravy a cestného hospodárstva, číslo stavebného 

povolenia 227/94. 

Uznesenie č. 12/2013 

 Požiadať o písomné vyjadrenie Ing. Derfényiho o stave mosta Za potokom na sídl. Západ 1. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: OÚPaŽP - prebieha konanie „dodatočné povolenie zmien stavby mosta a kolaudácia“. 

Uznesenie č. 13/2013 

Vybudovať novú cestu od Bytového družstva ku elektrárňam. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Rekonštrukcia mestskej komunikácie okolo veterinárnej nemocnice + prepojenie pri 

elektrárňach je zaradené do Plánu rekonštrukcií mestských komunikácií pre najbližšie obdobie podľa 

rozpočtu a  schválenia harmonogramu postupu jednotlivých ulíc. Prioritne sa v rámci sídl. Západ 

uvažuje s ulicou Hutníckou. 

 

3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

 

   P. Akram navrhol na podnet občanov sídliska Západ 1 vybudovať na sídlisku jednosmernú cestu. 

Ing. RNDr. Brovková  informovala, že jednosmerná  cesta  sa nemôže vybudovať  nesúhlasí s tým Ing. 

Martin Lukáč. 

 

  Na sídlisku sa už začalo s výstavbou parkoviska na ulici Kamenárska, kde bude 60 nových  

parkovacích  miest. 

 

   Ing. Derfényi mal v auguste stretnutie s vlastníkmi garáži. Most Za potokom sa rieši. 

   

  P. Šumanský navrhol naliať asfalt na ulici Duklianska na parkovacie plochy. Ing. Lučivjanský 

navrhol zobrať ½ m z chodníka, aby  bolo iné parkovanie. Niekedy sa parkovacie plochy zatrávňovali 

a nie asfaltovali. 

  

 

 

 

 



 

 

   P. Dobrocký navrhol stretnutie s  MsV č.9 - Telep  riešiť vybudovanie chodníka od firmy Andritz 

Slovakia, s. r. o. ku  firme Noves okná, s. r. o. po ľavej strane a od  firmy Noves okná, s. r. o. po pravej 

strane na ulici Radlinského. 

 

Úloha  1-04/2013 

 Urobiť stretnutie s  MsV č. 9 - Telep a vybudovť chodník od firmy  Andritz Slovakia, s. r. o. ku  firme 

Noves okná, s. r. o. po ľavej strane a od  firmy Noves okná, s. r. o. po pravej strane na ulici 

Radlinského -  oddelenie výstavby a dopravy, Ing.  Peter Susa. 

 

   Ing. RNDr. Brovková informovala o  projekte prechodu cez Dukliansku ulicu, kde bude osvetlenie 

zhora na kvalitatívnej úrovni. 

 

   Ing. Lučivjanský navrhol preveriť evidenciu prihlásených  psov. Na internete je zverejnený len rok 

2012. 

 

Úloha  2-04/2013 

   Preveriť evidenciu prihlásených  psov – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku                                        

Ing. arch. Teodor Štubňa. 

 

  Ing. RNDr. Lívia Brovková navrhla preveriť osvetlenie nového parkoviska na ulici Kamenárska. 

 

Úloha 3-04/2013 

Preveriť osvetlenie nového parkoviska na ulici Kamenárska - oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter 

Susa. 

 

  P. Akram zvolá verejné zasadnutie MsV č. 5 v  mesiaci november, na ktorom by sa mali zúčastniť 

obyvatelia  a  domovníci bytových domov sídliska Západ1.  

 

 

 

 

 

 

 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 07. 10. 2013                                                               Adnan Akram  

 Zapísala: I. Chromčová                                                                                       predseda MsV č. 5 

    

 

                           
 


