
Zápisnica č. 2/2015 

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

konaného dňa 27.03. 2015, ZŠ Hutnícka 16, Školská Jedáleň, Spišská Nová Ves 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Plnenie požiadaviek 

3. Diskusia 

4. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1  

5. Záver 

 

K BODU 1: 

p. Adnan Akram privítal na zasadnutí Zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a predstavil 

im členov Mestského výboru. Oboznámil prítomných, že začiatkom marca mali predsedovia Mestských 

výborov stretnutie s vedením mesta, na ktorom tlmočili požiadavky občanov jednotlivých Mestských 

výborov.  

 

K BODU 2: 

Ing. Martina Rehánková oboznámila prítomných s plnením požiadaviek zo zasadnutí konaných dňa 

12.09.2014 a 16.01.2015. 

 

K BODU 3: 

p. Akram informoval prítomných, že sa bude rekonštruovať cesta pri firme PASS-SK, s.r.o. a zároveň 

predniesol zámer o výstavbe nového parkoviska na Strojníckej ulici, nákres viď v prílohe. Zástupcovia 

bytových a nebytových priestorov vyjadrili svoje požiadavky a podnety, ktoré sa týkali najmä 

rekonštrukcie chodníkov, kamerového systému, častejších hliadok Mestskej polície v ranných hodinách, 

bezpečného prechodu chodcov cez železničné priecestie a výstavby nových parkovacích miest. 

 

K BODU 4: 

Úloha č. 9/2015 

Rekonštruovať chodníky okolo Materskej škôlky na Stolárskej ulici a Centra Zdravia na Hutníckej ulici – 

sú v zlom stave. – oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa 

  

Úloha č. 10/2015 

Navrhnúť nainštalovanie kamery na ul. Kováčska – táto časť sídliska nie je monitorovaná. – oddelenie 

vnútornej správy, Ing. Štefan Pohly 

 

 

 



Úloha č. 11/2015 

Prečistiť kanalizačné vpuste na sídlisku – po dažďoch sa tvoria veľké mláky na cestách. – oddelenie 

komunálneho servisu, Ing. Juraj Sad, PhD. 

Úloha č. 12/2015 

Nainštalovať verejné osvetlenie pri garážach za Kamenárskou ulicou – v noci je tam tma a ľudia sa boja 

chodiť v nočných hodinách do garáží. – oddelenie komunálneho servisu, Ing. Juraj Sad, PhD. 

 

Úloha č. 13/2015 

Upraviť škvarovú cestu smerom na Radlinského ulicu  – ľudia týmto smerom chodia do práce a často po 

daždi sa touto cestou nedá prejsť, nakoľko sa tvoria mláky a blato. – oddelenie výstavby a doprava, Ing. 

Peter Susa 

 

Úloha č.14/2015 

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia (žlté čiary) okolo košov na Strojníckej ulici – stojace 

autá znemožňujú prístup ku smetným košom. – oddelenie výstavby a doprava, Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 15/2015 

Zriadiť jednosmerné cesty na uliciach – Tkáčska, Kamenárska a Kolárska – parkujúce autá popri ceste 

zabraňujú plynulému prejazdu vozidiel v oboch smeroch. – Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ SNV, 

Ing. Martin Lukáč  

 

Úloha č. 16/2015 

Zabezpečiť prítomnosť hliadky pri železničnom priecestí v ranných a popoludňajších hodinách 

v najväčšej dopravnej špičke a taktiež hliadku pri základnej škole na Hutníckej ulici. – Mestská polícia, 

JUDr. Michal Komara 

 

Záver: 

Požiadavky a podnety zaslané predsedovi od jednotlivých zástupcov bytových a nebytových priestorov 

budú podrobnejšie prerokované na najbližšom zasadnutí Mestského výboru. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 01.04. 2015 

Zapísala: Ing. Martina Rehánková  

 

 

Adnan Akram, v. r. 

Predseda MsV č. 5 

 


