
Mestský výbor č. 5 Sídlisko Západ I., SNV 
 

Zápisnica č. 2/2009 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ I, SNV 
konaného dňa 31.03.2009 v zasadačke BD, Kamenárska ulica , SNV 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
 2. Informácia z mestskej polície 
 3. Zriadenie pošty na sídlisku Západ I 
 4. Požiadavky MsV č. 5 na rok 2009 – aktualizácia 
 5. Rôzne 
 
 
1. Otvorenie 
 
 Ing. Vladimír Filinský privítal prítomných členov na zasadnutí MsV. 
 
 RNDr. Brovková tlmočila MsV č. 5 stanovisko vedenia mesta SNV, v ktorom sa hovorí 
o tom, aby sa priebežne hodnotili na MsV úlohy, ktoré sa uložia, aby mesto malo istotu 
o plnení úloh zo strany vedúcich oddelení mestského úradu ako aj ostatných 
zainteresovaných, ktoré sa uložia na zasadnutiach MsV. 
 
  
2. Informácia z mestskej polície 
 
 Zástupca MsP podal informáciu členom MsV o všetkých aktivitách MsP za mesiace 
január až marec 2009. Štatisticky bolo povedané, že MsP od začiatku roka uskutočnila 2309 
zásahov alebo prípadov, ktorými sa zaoberala. Bližšia informácia bola podaná k prípadu 
krádeže na ul. Kolárska 5. Tomuto prípadu výrazne pomohli aj kamery umiestnené na sídlisku 
Západ I.  
MsP sa výraznou mierou zaoberá monitorovaním okolia priestorov Hutnícka 8, SNV. 
 
 
3. Zriadenie pošty na sídlisku Západ I 
 
 Informáciu o postupe v zriaďovaní pošty na sídlisku Západ I podala JUDr. Brovková. 
Potvrdila, že MsÚ aktívne pracuje v zabezpečovaní všetkých postupov, ktoré sú potrebné pre 
zriadenie pošty. Spoločnosť Slovenská pošta, a.s. má veľmi prísne kritériá pre zriadenie 
svojich pobočiek. Je potrebné zriadiť nové rozvody elektrickej energie, samostatné meranie, 
zriadiť hygienické zariadenia, náročné zariadenia na ochranu objektu a ďalšie stavebné 
úpravy v objekte, ktorý bude slúžiť pre zriadenie pobočky. Po komunikácii so zodpovednými 
zástupcami tejto spoločnosti bol vyslovený predbežný termín otvorenia pobočky, a to  
na 1. augusta 2009. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Požiadavky MsV č. 5 na rok 2009 – aktualizácia 
 
 K aktualizácii požiadaviek MsV č. 5 na rok 2009 sa vyjadrili viacerí členovia výboru. 
Žiadali o zapísanie zmien podľa navrhnutého rozpisu požiadaviek. Predseda MsV č. 5 
odporučil aby sme počkali na zasadnutie MsV, ktoré bude 23.4.2009, kde vzhľadom na 
zmeny, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, dôjde k zmene rozpočtu mesta na rok 2009 a po tejto 
zmene pristúpi k možným úpravám rozpočtu a požiadaviek MsV na rok 2009. 
 
 
5. Rôzne 
 
V bode rôzne odznelo niekoľko pripomienok členov MsV č. 5 k situácii na sídlisku Západ I. 
 
5.1. V čase zlých klimatických podmienok sa kontajnery pre uloženie odpadu vďaka silnému 

vetru dostávajú z priestorov, v ktorých sú uložené a žiadame aby MsÚ konečne riešil 
spôsob ohradenia týchto nádob tak aby nespôsobili škody na vozidlách a aby boli na 
mieste na to určenom. 

5.2. Žiadame aby MsP častejšie kontrolovala priestor medzi Tkáčskou 1, 2 a objektmi 
obchodných zariadení. 

5.3. V mesiaci marec bol uskutočnený výber priestorov pre umiestnenie detského ihriska, 
ktoré bude financované z prostriedkov vlády SR. Priestor bol vybratý v areáli MŠ, 
Stolárska ul. 

5.4. Žiadame aby oddelenie komunálneho odpadu MsÚ skontrolovalo osvetlenie medzi 
ulicami Kolárska a Tkáčska. 

5.5. Členovia MsV žiadajú oddelenie komunálneho odpadu aby vo večerných hodinách bola 
urobená obhliadka a zmapovaná funkčnosť stĺpov verejného osvetlenia na celom 
sídlisku Západ I. 

 
 
Ing. Filinský poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí. 
 
 
 
Spišská Nová Ves, 31.03.2009 
Zapísal: Ing. Filinský, Chromčová 

 
 
 
 
 
 
 


