
Zápisnica Č. 512018
Zo zasadnutia Mestského výboru Č. 5 Sídlisko Západ 1, SNV

konaného dňa 16.03. 2018 od 15:30 do 16:30 hod., ZŠ Hutnicka 16, školská jedáleň, Spišská Nová Ves

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Predseda MW

-
p. Akram otvoru zasadnutie a privital hosti.

2. Gestor MsŮ — Ing. Milan Mucha oboznámil členov MW s plnenim uznesení,
3. Predseda MsV predniesol požiadavku obyvateľov Strojníckej 5 — 6 o realizáciu vodorovného

dopravného značenia V12a (žitá kľukatá čiara) pred vchodmi do bytového domu. (OVaD)
4. Predseda MsV požaduje o vyčistenie plóch na sídlisku Západ od zvieracich exkrementov

s použitšm špecializovaného vysávača. (OKS)
5. MW požaduje o opátovnú kontrolu majiteíov psov. (MsP)
6. MsV požaduje o posúdenie možnosti rekonštwkcie chodníka pil bytovom dome Tkáčska

11,12,13. Pil tejto bytovke sa takVrež v období dažďov vytvárajů velké mláky, nakoFko zrážková
voda nemá kde odtekať. (OVaD, OKS)

7. MsV opätovne predniesol požiadavku realizácie odbočovacieho pruhu pri výjazde z Hutnickej
ul. na Dukliansku ul.. (OVaD)

B. MsV požaduje o prekontrolovanie natočenia verejného osvetlenie pred vchodom Kamenárska
1. Zároveň požaduje prehodnotenie nasvietenia chodnikov na sidlisku Západ. Predseda MsV
navrhuje obhliadku verejného osvetlenia vo večemých hodinách. (OKS)

9, Hostia odovzdali MsV peticiu proti dočasnému pristupu počas výstavby cez eXistujúce
premostenie pri garážach cez vodný tok Brusník na stavbu: . Spišská Nová Ves — 9 krokov,
E1.2. — Východ/čaď‘. (OÚPaSP)

10. MsV požaduje aby pil ďalších rokovaniach MsÚ s investarom projektu 9krokoV bol prizvaný
predseda MsV p. Adnan Akram. (OÚPaSP)

11. P. Balaneanová (host) poukázala na rozbitý chodník,vedúci od Strojnickej ul. ku Kamenárskej
ul.. (QVaD)

12. MsV bol upozornený na nespósobilý povrch pre parkovanie na parkovisku pred bytovým
domom Kamenárska 4. (OVaD)

13. MsV požaduje opátovne prehodnotiť Uznesenie č.1612017 stým aby požiadavka bola
presmerovaná na Správu školských zaňadeni (p. Ďuriková).

14. Predseda MW požaduje kontrolu technického stavu detských ihrisk, pripadne ich opravu.
(OKS)

15. MsV žiada o realizáciu vodorovného značenia parkovisk na sidlisku Západ. (OVaD)

Zapísal: Ing. Milan Mucha

Adnan Akram
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