
Zápisnica č. 3/2015 

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

konaného dňa 29.05. 2015 o 16:00 hod., 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 členov výboru a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov a poznamenal, že každému z členov výboru boli doručené požiadavky a podnety občanov 

sídliska Západ 1.  

 

K BODU 2: 

Ing. Milan Mucha oboznámil prítomných s plnením požiadaviek zo zasadnutia konaného dňa 

27.03.2015. 

 

K BODU 3: 

Bc. Pavol Jančík oboznámil členov výboru so štatistikami Mestskej polície, konkrétne s počtom hliadok 

a priestupkov vykonaných na sídlisku počas posledných mesiacov. 

 

V. Andráš – poznamenal, že je viditeľná spätná väzba, je vidieť hliadky častejšie sa pohybovať na 

sídlisku. 

 

Členovia výboru sa zhodli na tom, aby sa zrekonštruovala Strojnícka ulica a navrhujú túto požiadavku 

zaradiť ako hlavnú prioritu na rok 2016. Zároveň pri plánovaných úpravách/rekonštrukcii chodníkov 

myslieť na bezbariérové prechody. 

 

K BODU 4: 

Úloha č. 17/2015 

Rekonštrukcia cesty na ul. Strojníckej – zaradiť túto požiadavku ako hlavnú prioritu na rok 2016 – 

oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa 

 

Úloha č. 18/2015 

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia (žlté čiary) na rohu ul. Duklianskej a na rohu ul. 

Tkáčskej a Hutníckej. – oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa 



 Úloha č. 19/2015 

Úprava parkoviska pri Kostole Božieho Milosrdenstva – vyrovnanie terénu – oddelenie výstavby 

a dopravy – Ing. Peter Susa 

 

Záver: 

Predseda mestského výboru poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

v Spišskej Novej Vsi, dňa 03.06. 2015 

 

Zapísala: Ing. Martina Zummerová  

 

 

Adnan Akram, v. r. 

Predseda MsV č. 5 

 



Plnenie uznesení MsV Č. 5 - sídl. Západ

UZNESENIE 6.912015

Rekonštruovať chodníky okolo MŠ na Stolárskej ulici a Centra Zdravia na Hutnickej ulici - súv zlom stave.

I ukladá:

Zodpovedný: Ing. Peter Susa V plneni Termín: 27.4.2015

Plnenie: Dátum: 27. 3.2015

Nevyhnutné opravy sú zrealizované.

UZNESENIE 6.1012015

Navrhnúť nainštaiovanie kamery na UI. Kováčska - táto časť sidliska nie je monitorovaná.

I ukiadá:

Zodpovedný: Ing. Štefan Pohly V plneni Termín: 27.4. 2015

Plnenie: Dátum: 27.3. 2015

Osadenie karnety je v pláne.

UZNESENIE č.11I2015

Prečistiť kanalizačně vpuste na sidlisku - po dažďoch sa tvoria veľké mláky na cestách.

I ukladá:

Zodpovedný: Ing., PhD. Juraj Sad V plneni Termín: 27.4. 2015

Plnenie: Dátum: 27.3. 2015

Kanalizačné vpuste sú čistené püebežne v celorn mesta

UZNESENIE 6.1212015

Nainštalovať verejné osvetlenie pri garážach za Kamenárskou ulicou - v noci je tam tma a ľudia sa boja chodiť v
nočných hodinách do garáži.

I ukiadá:

Zodpovedný: Ing., PhD. Juraj Sad V plneni Termín: 27.4. 2015

Pinenie: Dátum: 27. 3. 2015

Pozernok, na kto,ý by bob možné osadíť verejně osvetlenie patri bytovému družstvu, s touto požiadavkouje
potrebné obrátit se na bytově družstvo.

UZNESENIE č.1312015

Upravit‘ škvarovú cestu smerom na Radlisnkého ulicu - ľudia týmto smerom chodia do práce a často po daždi sa
touto cestou nedá prejsť, nakoi‘ko sa tvora mláky a blato.

I ukladá:

Zodpovedný: Ing. Peter Susa V plneni Termín: 27.4. 2015

Plnenie: Dátum: 27.3. 2015

V danom území sa uvažuje so stavebnými aktivitami “LÍDU, z tohto dóvodu nebudeme investovat do tejto
pmvizómej komuniké cle.

UZNESENIE 6.1412015

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia (žité čiary) okolo košov na Strojnickej ulici - stojace autá
znemožňujú pristup ku smetným košom.

I ukiadá:

Zodpovedný: Ing. Peter Susa V plnení Termín: 27.4. 2015

Plnenie: Dátum: 27. 3. 2015

Bude zrealizovaně v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia.
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UZNESENIE č.1512015

Zriadit‘jednosmerné cesty na uliciach - Tkáčska, Kamenárska a Kolárska - parkujů autě popri ceste, zabraňujú
plynulému prejazdu vozidiel v oboch smeroch.

I ukladá:

Zodpovedný: Ing. Peter Susa

Plnenie: Dátum; 27.3.2015

Bude premkované s Okmsným riaditefstvom policajného zboru, dopravným inšpektorátom.

UZNESENIE č.1612015

Zabezpečit‘ pritomnosť hliadky pri železničnom priecesti v ranných a popoludňajšich hodinách v najváčšej
dopravnej špičke a taktiež hliadku pri základnej škole na Hutnickej ulici.

I ukladá:

Zodpovedný: JUDr. Michal Komara V plneni Termin: 27.4. 2015

Plnenie: Dótum: 27.3.2015

Hliadky mestskej policie 2X do týždňa v ranných hodinách zabezpečujú priechody pre chodcov prý ZŠ na
Hutnickej ulici, čoje nadštandard whľadom na počet škál v meste a počet vyučovacích dni. Zabezpečovanie
dopmvnej situácie pil železničnom priecesti nie je v kompetencii mestskej policie, táto činnosťje zéležitosťou
PZ SR, respektive železničnej policie.
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