
 

Mestský výbor č.5 Sídlisko Západ I, SNV 
 
 

Zápisnica č. 5/2009 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ I, SNV 
konaného dňa 29. 06. 2009 v jedálni ZŠ Hutnícka ul. 

 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 1. Otvorenie 
                  2. Informácia z MsZ zo dňa 18. 6. 2009 
                  3. Kontrola úloh z posledného zasadnutia MsV 
       4. Požiadavky zaslané MsV č. 5 
       5. Nové úlohy 
                  6. Rôzne 
  
 1. Otvorenie 
 Ing. Vladimír Filinský privítal prítomných členov na zasadnutí MsV a oboznámil ich 
s programom zasadnutia. 

 
 2. Informácia z MsZ zo dňa 18. 6. 2009 
  Ing. Filinský a Ing. Bečarik podali informáciu z MsZ zo dňa 18. 6. 2009. Informovali 
o schválenom uznesení MsZ č. 550 – 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2009 bod g)  zníženie 
rozpočtu na položke údržba a rekonštrukcia MK o 59 716,- € pre MsV č. 5. 

 
 3. Kontrola úloh z posledného zasadnutia MsV 
 Úloha 1.1/13 – obhliadka chodníkov  – splnená 
 Úloha 2.1/14 – návrh na vybudovanie bezbariérových chodníkov, prechodov - 
v riešení odd. výstavby a dopravy 
 Úloha 3.1/15 – premiestnenie kamier – v riešení MsP a org. oddelenia 
 Úloha 4.1/16 – návrh na vybudovanie parkoviska na Hrnčiarskej ul. – v riešení odd. 
výstavby a dopravy 
 Úloha 5.2/17 – premiestnenie kamier - v riešení MsP a org. oddelenia 
 Úloha 6.2/18 – návrh na vybudovanie 2 park. miest na ul. Kamenárskej – v riešení 
odd. výstavby a dopravy 
 
 4. Požiadavky zaslané MsV č. 5 
 Požiadavka obyvateľov BD na Tkáčskej 1 – preveriť prevádzkové hodiny, ich 
schválenie „Večierky“ pri obchode na Hutníckej ul. 
 Žiadosť ZŠ Hutnícka ul. na finančné príspevky na hádzanárske bránky a opravu 
oplotenia – MsV nemá v tomto roku finančné prostriedky, ktoré by mohol použiť na tento 
účel. 
 
 5. Nové úlohy 
 Úloha 1 – Opraviť chodník na Hutníckej ul. pri MŠ.  
 Úloha 2 – Preveriť možnosť presunu betónových kvetináčov na určené miesta na 
sídlisko Západ. MsV navrhuje presun z areálu futbalového štadióna. 



 Úloha 3 – Osadiť odpadkové koše na novom detskom ihrisku na Hutníckej ul. a tabuľu 
s nápisom „Ďakujeme, že udržujete čistotu“. 
 Úloha 4 – Zabezpečiť možnosť prístupu na detské ihrisko na Hutníckej ulici 
v popoludňajších hodinách do zotmenia a cez víkendy. 
 Úloha 5 – Preveriť doterajšie financovanie a objem rozpracovaných akcií na údržbe 
a rekonštrukcii MK – rok 2009 na sídlisku Západ.   
  
 6. Rôzne 
 Ľ. Dobrocký upozornili na to, že verejné osvetlenie na Tkáčskej ulici svieti sa aj cez 
deň. Pýtal sa na stav riešenia stabilizácie kontajnérov na TKO na Kamenárskej ul. Upozornil 
na torzá lavičiek – betónových rámov pred BD na Kolárskej ulici. Prisľúbil ich odstránenie 
obyvateľmi ich BD. 
 Ing. Bečarik požiadal o preverenie možnosti financovania prístupovej komunikácie 
k plánovanej výstavbe garáži pri žel. trati f.  EXPO-CREDIT, s. r. o., Košice. 
 N. Lauf informovala, že doručí v el. forme staršie zápisnice z MsV do kancelárie 
primátora na ich zverejnenie na www stránke mesta. Uviedla, že vozidlá B Nova, s.r.o. 
prechádzajú po trávniku pri vysypávaní smetí z kontajnérov. Navrhla iné umiestnenie 
kontajnérov na TKO. 
 PaedDr. Nemčíková prezentovala svoje poznatky s problémom upratovania lístia na 
jeseň a požiadala o preferovanie výsadby ihličnatých stromov. Požiadala preveriť túto 
požiadavku na odd. komunálneho servisu MsÚ. 
 Ing. Filinský opäť navrhol zjednosmerniť ulice Kolárska a Stolárska. 
 Členovia MsV č. 5 navrhli zmenu uznesenia MsZ č. 550 bod g), po  preverení 
doterajšieho financovania a objemu rozpracovaných akcií na údržbe a rekonštrukcii MK – rok 
2009 na sídlisku Západ, tak aby nebolo zníženie rozpočtu pre rok 2009 na položke údržba 
a rekonštrukcie MK na MsV č. 5. RNDr. Brovková podala informáciu z odd. výstavby 
a dopravy, že v prípade krátenia rozpočtu pre MsV č. 5 je problém s dofinancovaním 
parkoviska na Tkáčskej ul. a realizovaným asfaltovaním chodníkov.  
  

 
 
 
Spišská Nová Ves 29. 6. 2009 
 
Zapísala: RNDr. Lívia Brovková                                  Ing. Vladimír Filinský 
                                                                                         predseda MsV č.5       

                       
 
 
 
 
 
 

                                         


