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Zápisnica č. 4/2015 

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

konaného dňa 10.07. 2015 o 15:30 hod. v teréne, pred CBA potravinami, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Diskusia 

3. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1  

4. Záver 

 

K BODU 1: 

p. Adnan Akram privítal členov výboru a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na 

mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v teréne.  

 

K BODU 2: 

V rámci tohto stretnutia predseda spolu s členmi výboru postupne prešli celé sídlisko a hodnotili stav 

chodníkov. Vybrali tie chodníky, ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu a budú stanovené ako priority na 

ďalší kalendárny rok. Zároveň členovia výboru požadujú aby sa pri rekonštrukcii chodníkov dbalo na 

bezbariérový prístup.  

 

K BODU 3: 

Úloha č. 20/2015 

Kolárska 2, 4, 5 – celková rekonštrukcia chodníkov s bezbariérovým prístupom, hlavne pri kolárskej č. 5 

zrekonštruovať schodisko a nájazd – oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 21/2015 

Tkáčska 1, 2, 3 – rekonštrukcia chodníka o dĺžke cca 40 m – oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Peter 

Susa 

  

Úloha č. 22/2015 

Kamenárska – rekonštrukcia chodníka smerom od Tkáčskej č. 4 až po vjazd k novovybudovanému 

parkovisku – oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 23/2015 

Hutnícka č. 3 – úprava existujúceho bezbariérového prístupu na chodníku na Hutníckej ulici č. 3, 5 – 

problémový prechod hlavne pre vozíčkarov a kočiare – oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 24/2015 

Hutnícka 10, 12 – lokálna rekonštrukcia chodníka okolo škôlky – oddelenie výstavby a dopravy – Ing. 

Peter Susa 
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Úloha č.25/2015 

Strojnícka 2, 5 – vyznačiť vodorovné žlté dopravné značenie (žlté čiary) okolo košov – oddelenie 

výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 26/2015 

Duklianska ul. – vyznačiť vodorovné žlté dopravné značenie pri bezbariérovom vstupe na chodník – 

oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 27/2015 

Doplniť lavičky na ihrisku v areáli ZŠ Hutnícka – oddelenie komunálneho servisu – Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

Úloha č. 28/2015 

Hutnícka č. 20 – rekonštrukcia oplotenia areálu základnej školy – oddelenie výstavby a dopravy – Ing. 

Peter Susa, riaditeľka ZŠ Hutnícka Mgr. Alena Ludányiová 

 

Úloha č. 29/2015 

Duklianska ul. – na chodníku pri MHD pri ZŠ Hutnícka vybudovať bezbariérové ukončenie chodníka – 

oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Záver: 

Predseda mestského výboru poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

v Spišskej Novej Vsi, dňa 15.07. 2015 

 

Zapísala: Ing. Martina Zummerová  

 

 

Adnan Akram, v. r. 

Predseda MsV č. 5 

 


