
                                                                       

 

                                         Zápisnica č. 1/2014 
                

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

                   konaného dňa 21. 03. 2014,  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  oboznámil ich s programom zasadnutia a predstavil nového 

gestora Mestského výboru č. 5 Ing. Milana Muchu. 

 

2. PožiadavkyMsV č. 5 

   

   Ing. Milan Mucha informoval o plnení požiadaviek MsV č. 5: 

Uznesenie č. 17/2013 

Urobiť chodník ku kostolu na ulici Hutnícka. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Zabezpečujú prípravné administratívne úkony pre realizáciu a po schválení 1. zmeny rozpočtu bude 

možné definitívne sa vyjadriť, či bude chodník zrealizovaný (ul. Duklianska popri kostole). 

Bezbarierovosť chodníkov zabezpečia v miestach prechodov cez cestu. 

Uznesenie č. 18/2013 

Odkúpiť most Za potokom na sídl. Západ 1 do osobného vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Prebieha dodatočná legalizácia stavby. 

Uznesenie č. 19/2013 

Upraviť mestský pozemok okolo bytového domu Hutnícka 8. 

Zodpovedný: Ing. Peter Susa 

Plnenie: Konkretizovať. 

 

3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 

   P. Akram informoval MsV, že pri železničnom priecestí sú zbúrané domy, je tam už lepšia 

viditeľnosť pri prechode cez železničné priecestie. 

Detské ihrisko  bude od obchodu Lidl na ul. Medza  presťahované na sídl. Západ 1 vedľa nového 

parkoviska na ul. Kolárska. 

 

  P. Giľáková chodníky na ul. Tkáčska, Kolárska sú zahádzané hlinou mali by sa vyčistiť. Pri 

parkovaní aut na novom parkovisku sú ohnuté už novo vysadené  stromčeky. Chodník  ku obchodu 

by mali  vysypať kamienkami. Na ulici Tkáčska č. 4 je zlé parkovanie, auta parkujú pred činžiakmi.  

 

  P. Guballa navrhol dať na parkovisku dve kužele, nosí sa tam do vchodu činžiaka blato. Palisády by 

si urobili aj na vlastné náklady. Večer sa na sídlisku Západ 1  parkuje  na chodníkoch. 

Mestská polícia by mala kontrolovať parkovanie. Na sídliskách by mali byť parkovacie známky. Na 

ulici Hutnícka č.10 navrhol p. Guballa dať vyrúbať strom a upraviť pozemok. 

 

Úloha  1-01/2014 

Vyrúbať strom a upraviť pozemok na ulici Hutnícka č.10 – oddelenie komunálneho servisu,  PaedDr. 

Ján Olejník. 

 

 

 



 

 

 

 

  P. Bodyová  vyjadrila poďakovanie za opravu mosta Za potokom. Stĺp s halogenom  zbytočne  

svieti na stromy na ulici Kamenárska za potok. Mala by sa tam napojiť 20cm tyč a nastavit otočiť 

halogen na činžiak Kamenárska 1,2,3,4. 

 Na sídlisku Západ  1 by sa mali skontrolovať všetky lampy večer, či svietia. Na ulici Hutnícka č.10 

nesvieti halogen. 

 

Úloha  2-01/2014 

Napojiť 20cm tyč a nastavit otočiť halogen na činžiak Kamenárska 1,2,3,4 – oddelenie komunálneho 

servisu, Stanislav Suranovský. 

  

Úloha  3-01/2014 

Skontrolovať všetky lampy na sídlisku Západ 1 večer, či svietia -  oddelenie komunálneho servisu, 

Stanislav Suranovský. 

 

  P. Dobrocký navrhol urobiť nové parkovacie miesta  na sídlisku Západ 1 na odstavných plochách, 

zrealizovať a naliať asfalt k obrubníkom. 

 

Úloha  4-01/2014 

Urobiť nové parkovacie miesta na sídlisku Západ 1 na odstavných plochách – oddelenie výstavby a 

dopravy, Ing. Peter Susa. 

 

 P. Jurčišin uzamykanie kontajnérov, rómovia si dávajú urobiť kľuče od kontajnerov. Na ulici 

Kamenárska 1,2 je špina okolo  kontajnerov,  nie sú uzamknuté. 

 

  Ing. Lukáčová na detskom ihrisku je rozbitá hojdačka, treba  ju opraviť. Na sídlisku sú všade psie 

exkrementy, ľudia ich nedávajú do sáčkov. Pri ZŠ  Hutnícka je diera  pri kanály treba ju opraviť. 

 

 Úloha  5-01/2014 

Opraviť hojdačku na detskom ihrisku – oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 

 

Úloha  6-01/2014 

Opraviť dieru  na ulici Hutnícka pri Základnej škole - oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 

  

 

 

 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 25.03. 2014                                                               

                                                                                                                                 Adnan Akram  

 Zapísala: I. Chromčová                                                                                       predseda MsV č. 5 

    

 

                           
 


