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Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ 1, SNV  
konaného dňa 13. 10. 2017 od 16:00 do 17:00 hod.,  
ZŠ Hutnícka 16, školská jedáleň, Spišská Nová Ves 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Predseda MsV - p. Akram otvoril zasadnutie  
2. Predseda MsV oboznámil členov o možnosti výstavby workout ihriska. Po konzultácii s MsÚ 

bude ihrisko umiestnené v areáli ZŠ Hutnícka ul.. 
3. Gestor MsV oboznámil členov o plnení úloh. 
4. Hosť – p. Lukáč pripomienkoval osadenie verejného osvetlenia (stĺp č. 33) – stĺp je tak osadený, 

že je svetelné lúče budú vychádzať priamo do koruny stromu. Pri kontaktovaní B-Novy o tomto 
probléme, dostal odpoveď, že už je spravený výkop a nič sa už nebude premiestňovať. (OKS) 

5. Zástupca MsP – p. Jančík poukázal na problém nedostačného osvetlenia po výmene osvetlenia 
v lokalite pri garážiach na Tkáčskej ulici. Hliadka MsP tam musí robiť často výjazdy, nakoľko sa 
tam začali schádzať skupinky mladých ľudí. Následkom toho bolo naposledy založenie ohňa pri 
garážiach a konzumácia alkoholických nápojov. (OKS) 

6. Člen MsV – p. Javorský navrhol vysadiť kríky okolo kontajnerových hniezd v miestach, kde je 
zeleň. Tieto kríky budú spĺňať nie len estetický charakter ale aj z praktického hľadiska budú 
chrániť pri veterných podmienkach rozsypané smeti okolo kontajnerov proti rozfúkaniu po okolí. 
(OKS) 

7. MsV navrhol realizáciu streetbasketbalového ihriska na jeden kôš na zeleni za Zámočníckou ul. 
(OVaD, OKS) 

8. Člen MsV – p. Andráš upozornil na trčiace skrutky zo zeme na detskom ihrisku za Zámočníckou 
ul.. Zároveň poprosil aby sa zvážila možnosť obnovy detských preliezok na tomto ihrisku 
spojenú s vyrovnaním terénu (trčiace betónové základy detských preliezok).  (OKS) 

9. Predseda MsV požaduje informáciu o stave rozpracovania realizácie parkoviska za bytovou 
budovou na Duklianskej ul.. (OVaD) 

10. Predseda MsV predniesol požiadavku rady MŠ – Stolárska ul. o obnovu chodníkov v areáli 
škôlky, z dôvodu nevyhovujúceho stavu chodníkov a hroziaceho nebezpečenstva úrazov 
malých detí. (OVaD) 

 
Zapísal: Ing. Milan Mucha 

 
 

Adnan Akram  
Predseda MsV č. 5 

 
 
 
 


