
ZÁPISNICA 
z výjazdového zasadnutia MsV č. 5 - sídlisko Západ, 

konaného dňa  06.07.2020 od 14:30 – 16:00 hod. v lokalite sídliska Západ, Sp. N. Ves 
 

Prítomní:  Adnan Akram                 Ing. Milan Mucha 
                 Bc. Miroslav Kubík         Juraj Jurčišin    
                 Mgr. Tomáš Cehlár 
                 Ing. Ladislav Lučivjanský 
                  
                  

 

Neprítomní:  Bc. Pavol Jančík 
                      Mgr. Peter Bednár 
                      Mgr. Andrej Cpin 
                      Bc. Pavol Jančík 
                      Peter Šimko   
                     Ján Petrík 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – p. Adnan Akram (ďalej len „predseda MsV“) privítal členov a oboznámil ich s plnením 

uznesení z posledného zasadnutia  
- MsV poukázal na zanedbanú kosbu koryta potoka Brusník, poukázal na obec Smižany, ktorá si sa 

dohodla s povodím Bodrogu na nájme a údržbe koryta v ich obci. MsV navrhuje aby mesto Spišská 
Nová Ves zvážilo vyvinúť rovnakú aktivitu,  

- p. Cehlár poukázal na nevyhovujúci stav zadných prístupových chodníkov k bytovým domom a požiadal 
o zváženie možnosti ich prečistenia od zrastlej buriny,  

- členovia MsV poukázali na nekvalitné kosenie zelene na sídlisku Západ a prosia zodpovedných 
vedúcich k prísnejšej kontrole dodávateľských firiem, 

- predseda MsV upozornil na spustenie projektu „Dobrá vec“, kde sa môžu zapojiť občania mesta SNV so 
svojimi projektami a získať tak finančný príspevok pre svoj projekt od mesta až do výšky 1000€,- 

- MsV poukázal aj na naďalej potrebnú opravu chodníkov na sídlisku Západ.  
- Občania poukázali na absentujúci chodník  vedúci k centrálnemu detskému ihrisku nachádzajúcemu sa 

v areáli CVČ 
 
 

Nové úlohy: 

 upozornenie Povodia Bodrogu na nedostatočnú kosbu koryta a zváženie možnosti 
starostlivosti o koryto mestom formou nájmu priľahlých pozemkov, 

 odstránenie buriny od zadných prístupových chodníkov a vysypanie štrkom, 

 prísnejšia kontrola dodávateľských firiem starajúcich sa o kosbu,   

 naďalej pretrvávajúca potreba rekonštrukcii chodníkov 

 realizácia prístupového chodníka k detskému ihrisku 
 

Úlohy v trvaní:  

 Rekonštrukcia schodísk pri „veľkých potravinách“ + rekonštrukcia vstupu do zadného traktu 
objektu – potreba zistenia vlastníka objektu (OSM, OVaD) 

 Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v lokalite sídliska Západ (OVaD) 
 Odstránenie starých nefunkčných pieskovísk, koncepčná realizácia nových detských ihrísk so 

širším záberom lokality (OKS) 
 Prepojenie Hutníckej ul. a Radlinského cesty – úloha zaradená do hl. úloh (OVaD) 
 Revízia detských ihrísk, obnova preliezok (OKS) 
 Oprava oplotenia okolo detského ihriska pri CVČ (OKS) 
 Výsadba stromčekov pri lavičkách detských ihrísk (OKS) 
 Postupné odstraňovanie obrubníkov neexistujúcich chodníkov (OVaD) 
 Osadenie smetného koša pri detskom ihrisku, areál CVČ (OVaD) 

 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


