
                                        Zápisnica č. 3/2012 
                
                             zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. sídlisko Západ 1 
                           konaného dňa 20. 6. 2012,  ZŠ Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Požiadavky MsV č. 5 
                3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
                4. Záver 

         
1. Otvorenie  
   
      Adnan Akram  privítal  prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Požiadavky  MsV č. 5 
   
   Ing. RNDr. Brovková informovala o plnení požiadaviek MsV č. 5: 
 
Uznesenie č. 6/2012 
Vybudovať chodník okolo kostola na ulici Hutnícka. 
Zodpovedný: Ing. Jela Bednárová, Ing. Peter Susa  
Plnenie: 
V súčasnosti nie sú finančné prostriedky na vybudovanie chodníka.     
 
Uznesenie č. 7/2012 
Pozvať zástupcov vlastníkov bytov na sídl. Západ 1 na zasadnutie MsV. 
Zodpovedný: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
Plnenie: 
Splnené. 
   
Uznesenie č. 8/2012 
Opraviť zle umiestnený reflektor na ulici Kamenárska 1. 
Zodpovedný: Stanislav Suranovský 
Plnenie: 
Z pohľadu OKS je reflektor osadený správne. 
 
Uznesenie: č. 9/2012 
Informovať o nesprávnom (šikmom) parkovaní motorových vozidiel na Duklianskej ulici, Západ 1. 
Zodpovedný: Ing. Jela Bednárová, Ing. Peter Susa 
Plnenie:  
Na Duklianskej ulici je parkovanie riešené formou kolmého státia, resp. pozdĺžneho vedľa chodníka. 
K porušeniu dopravných predpisov pri prípadnom šikmom státí dochádza len v prípade, že nie je 
zachovaný priebežný jeden jazdný pruh na vozovke, resp. 1,5 m pás na chodníku. V prípade tohto 
stavu doporučujeme obrátiť sa na MsP (na základe konzultácií Okresný dopravný inšpektorát 
nezaznamenal žiadne závažné porušovanie dopravných predpisov). 
 
3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
 
    P. Akram informoval MsV č. 5, že  je vytvorená internetová stránka   Facebook  na  ktorej môžu 
dávať obyvatelia sídliska Západ 1 podnety  a  názory na vytvorenie  parkoviska  na ulici Kamenárska. 
Ing. RNDr. Brovková informovala, že je vytvorený  predbežný nákres parkoviska,  no nie sú finančné  
prostriedky na jeho vybudovanie. P. Kuník  nesúhlasí s vybudovaním parkoviska na ulici Kamenárska, 
lebo by to mal pod spálňou, kde by bolo veľmi hlučno. Navrhol, aby sa to presunulo za kotolňu, kde 
by sa  tam parkovisko rozšírilo. Formou ankety zistí názory obyvateľov, v ktorej časti by bolo 
najvhodnejšie to vybudovať. 



Ing. Bečarik navrhol, aby oddelenie výstavby a dopravy  prehodnotilo  a našlo  riešenie. Keď sa 
posunie smerom  ku kotolni parkovacích miest bude 30 – 40, no  na  ulici Kamenárska parkovacích 
miest  by bolo 90. V meste Spišská Nová Ves ešte nie sú rezidenčné karty na parkovanie. 
 
Úloha  1-03/2012 
Prehodnotiť, kde by bolo najvhodnejšie vybudovať parkovisko na ulici Kamenárska, alebo za kotolňou 
– oddelenie výstavby a dopravy,  Ing. Jela Bednárová, Ing. Peter Susa. 
 
   P. Kuník informoval, že multifunkčné ihrisko na ulici Hutnícka je neudržiavané a vyberá sa tam 
poplatok 8 €/hod. 
Ing. Bečarik informoval, že multifunkčné ihrisko ma v správe Základná  škola a mala by sa oň  aj 
starať.   
P. Akram bude mať stretnutie s Ing. Petkom ohľadom poskytnutia dreva na vybudovanie  ihriska pre 
deti na sídlisku Západ 1.  
   
Úloha 2-03/2012 
Vybudovať pieskovisko v areáli Základnej školy na ulici Hutnícka – oddelenie komunálneho servisu, 
PaedDr. Ján Olejník. 
 
  P. Hus z MsP informoval o štatistike  činnosti MsP  za obdobie 1. 5. 2012 – 20. 6. 2012. Na 1 smene  
je 6 mestských policajtov. Mládež sa cez víkendy zdržiava pri Wimbachu. Kamera na ulici 
Kamenárska pomohla k zisťovaniu priestupkov. Na sídlisku Západ 1 nie sú zaznamenané vraky áut. 
Ing. Lučivjanský  navrhol pri  ich zistení  hlásiť to Mestskej polícii. 
 
  P. Bodyová informovala o venčení psov, kde na ulici Kamenárska sa nedá spať kôli  psom, ktoré 
rušia kľud. Mal by byť určený výbehový priestor pre psi. P. Kuník navrhol, aby boli tabule 
s označením Zákaz vodiť psov.  
 
  Do kontajnérov sypú ľudia odpad aj zo Smižian. P. Akram, ľudia by mali uzamykať kontajnéry. Vo 
firme B Nova sa dá kúpit kľuč na uzamykanie jeden stojí 40 centov.  
 
  P. Bečarik navrhol pozvať domovníkov raz za ¼ rok na zasadnutia MsV. Pozvánky by mali byť 
zverejnené aj v Ičku a na Stránke mesta Spišská Nová Ves. Ing. RNDr. Brovková informovala, že na 
sídlisku Západ 1 sú nové vývesné skrinky, ktoré sú na Pošte a v obchode CBA a sú dobre umiestnené, 
kde je minimálny prístup k vandalizmu.  
   
Úloha  3-03/2012 
Pozvať domovníkov  bytových domov na sídlisku Západ 1 raz za ¼ rok na zasadnutia MsV č. 5- 
oddelenie organizačné, Ing. RNDr. Lívia  Brovková. 
 
 P. Dobrocký  informoval o zle osvetlenom prechode pre chodcov pri železničnom priecestí. 
 
Úloha  4-03/2012 
 Namontovať osvetlenie pri prechode pre chodcov pri železničnom priecestí - oddelenie komunálneho 
servisu, Stanislav Suranovský. 
 
  P. Akram informoval o šikmom  parkovaní  áut  na Duklianskej ulici sídlisko Západ 1. 
 
 Úloha  5-03/2012 
Konzultovať možnosť šikmého  parkovania  áut  na  Duklianskej ulici -  Okresné  riaditeľstvo 
policajného zboru, dopravný  inšpektorát - Ing. Martin Lukáč. 
 
  P. Akram navrhol, že ďalšie  zasadnutie MsV č.5  bude  26. 9. 2012. 
 
  
 V  Spišskej Novej Vsi  21. 6. 2012                                                              Adnan Akram   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                             predseda MsV č. 5 



    
 

                           
 
 
 


