
Zápisnica č. 3/2008 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 - Sídlisko Západ I, SNV 
konaného d ňa 19.  5. 2008 v BD SNV, Kamenárska 5, SNV  

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia 
  3. Informácia mestskej polície o činnosti na sídlisku Západ I. 
  4. Informácia z MsZ SNV zo dňa 24. 4. 2008 
  5. Aktuálne problémy sídliska Západ I 
  6. Rôzne 
 
1.Otvorenie  

 
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia  
 
    6.1. Úloha splnená 
    6.2. Úloha splnená 
    6.3. Čistenie sídliska po exkrementoch psov a zabezpečenie technických 
           podmienok pre čistenie uvedeného odpadu     
 – úloha ostáva 
    6.4. Poškodená strieška zastávky mestskej dopravy na Zámočníckej ul.  
           – úloha ostáva 
    6.5. Neupravený pozemok medzi kostolom a Hutníckou ul. 
 – úloha ostáva  
    6.6. Ochrana nefajčiarov 
 – úloha ostáva  
 
3. Informácia mestskej polície o činnosti na Sídlisku Západ I   
 
    Zástupca MsP podal informáciu o priestupkoch na sídl. Západ I. za mesiac apríl 
2008. Polícia riešila rušenie nočného kľudu, susedské vzťahy, výtržníctvo. Ďalej 
informoval o umiestnení kamerového systému na sídl. Západ I.  
 
4. Informácia z MsZ SNV zo d ňa 24. 4. 2008   
 
   Ing. Filinský podal informáciu zo zasadnutia  MsZ 
 
5. Aktuálne problémy Sídliska Západ I  
 
5.1 Preskúmať možnosti výstavby garáži na sídl. Západ I. za veterinárnou 
nemocnicou a za BD 
5.2. Garáže, ktoré už boli predané preveriť, či kupujúci boli obyvateľmi sídl. Západ I. 
5.3. Riešenie odvozu odpadu - požiadavka občanov ostáva naďalej pondelok, streda 
a sobota 



5.4. Naplnenie pieskovísk na sídl. Západ I. V rámci sídliska naplniť pieskovisko v MŠ 
a 4 pieskoviská na sídlisku. Ostatné zrušiť a zatrávniť.  
5.5. Verejné osvetlenie pri Vimbachu - pozrieť a dať do projektu 
5.6. Zabezpečiť osvetlenie na Kamenárskej ul. 
 
6. Rôzne 
 
Návrh na zmenu zasadnutí MsV - raz za 2 mesiace.  
Najbližšie zasadnutie 24. 6. 2008 o 14,00 v zasadačke MsÚ. 
 
 
Úlohy 
1. MsV žiada MsÚ o preskúmanie možnosti výstavby garáži na sídl. Západ I. za BD 
a veterinou. 
 
2. MsV žiada o odvoz odpadu v dňoch pondelok, streda a sobota. 
 
3. MsV žiada MsÚ o naplnenie pieskoviska v MŠ a 4 pieskoviska v rámci sídliska.  
 
4.  MsV žiada MsÚ o zaujatie stanoviska k spôsobu čistenia sídliska po 
exkrementoch psov a zabezpečenie technických podmienok pre čistenie uvedeného 
odpadu. 
  
5. MsV žiada MsÚ o opravu poškodenej striešky zastávky mestskej dopravy na 
Zámočníckej ul. 
 
6. MsV žiada MsÚ zorganizovať stretnutie zástupcov cirkvi s občanmi a určiť ďalší 
postup neupravených priestorov medzi kostolom a Hutníckou ul. 
 
7. MsV žiada MsÚ o aktuálny domový poriadok, prípadne informáciu s použitím 
zákonného postupu na ochranu nefajčiarov. 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 21. 5. 2008 
Zapísala: J. Petreková 
 
 
 
 
 


