
Mestský výbor č.5  Sídlisko Západ I, SNV 
 
 

                                       Zápisnica č. 8/2009 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 25. 11. 2009,  ZŠ Hutnícka16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti za mesiac október, november 2009 
                3. Informácia zo zasadnutia MsZ SNV zo dňa 19. 11. 2009 
                4. Prehľad realizovaných akcií v roku 2009 
                5. Rôzne 
                6. Záver 
 
1. Otvorenie  
   
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti za mesiac október, november 2009 
 
    P.Hus informoval o činnosti Mestskej polície za mesiac október a november 2009. 
V mesiaci 
október  bolo zaznamenaných v Spišskej Novej Vsi  803 zákrokov (723 porušenie právnych 
noriem, 739 bez použitia sily,1 použitý, 29 papuče na motorové vozidlá, 393 dopravných 
priestupkov, 292 VZN, 354 blokované pokuty). V mesiaci november bolo 647 zákrokov (612 
bez použitia sily, 21 papuče na motorové vozidlá, 3 občania boli predvedení na Mestskú 
políciu.)  
  P. Dobrocký upozornil na rušenie nočného kľudu na sídlisku Západ a na neprehľadnú 
zákrutu, kde je povinná  rýchlosť 20km/h. 
  P. Boroň navrhol dopravné priestupky oznámiť telefonicky na Mestskú políciu. Na výstavbu 
jednosmernej premávky navrhol, kontaktovať MsÚ, Ing. Gondu a Správu cestnej 
komunikácie Ing. Lukáča.  
 
 

  Úloha 1-08/09 
  Riešenie dopravy na sídlisku Západ, zrušenie obytnej zóny, výstavba  zábradlí, retardérov  
pred školou a škôlkou. 
    
 
3. Informácia zo zasadnutia MsZ SNV zo dňa 19. 11. 2009 

 
   Informácie  z MsZ zo dňa 19. 11. 2009 podal  p. Ing. Čurný: 

- informatívna správa o  rozpočte na mesiac december ( výstavba mostu a križovatky na 
sídlisku Mier) 

- dostavba zimného štadióna  
- kontrola Eurobus 
- kontrola detského ihriska na sídlisku Západ 



- dom smútku a nový cintorín 
- roklina Kysel- rozvoj cestovného ruchu 
 
  
 
 
4. Prehľad realizovaných akcií v roku 2009 
 

 Vyhradenie a označenie zóny na sídlisku Západ pre venčenie psov. Oddelenie komun. 
servisu 

    ho označí a doplní koše na psie exkrementy ( uznesenie č. 24/2009). 
       Pozemok p. č. KN 1406/1 o výmere 532 m2  sa cirkvi neodpredá. Dá ho  do dlhodobého   
   prenájmu na  dobu neurčitú s výpovednou lehotou (uznesenie č. 25/2009).  
 
 
        Pani učiteľka zo ZŠ Hutníckej , ktorá bola prítomná na tomto zasadnutí aj so žiakmi, 
navrhla  vybudovať ihrisko pre veľké deti na sídlisku Západ. 
        Plnenie úloh MsV č.5  na sídlisku Západ vypracovalo oddelenie výstavby a dopravy, 
v ktorom  boli uvedené bežné finančné prostriedky 2009 zrealizované požiadavky  MsV č.5, 
kapitálové finančné prostriedky 2009 a návrh prioritných úloh MsV pre rok 2010. 
 

Úloha 2- 08/09 
      Vybudovať viacúčelové uzatvorené detské ihrisko. 
  
   5.Rôzne 
 

     P. Nicol Lauf doručila MsV list od pani Mgr. Lenarčičovej, v ktorom žiada o: 
- označene  komunikácii( cesta, chodník) 
- označenie značkami( parkovisko, cesta, chodník a rýchlosť  pre motor. vozidlá) 
- informácia, kedy sa bude realizovať výstavba chodníka medzi byt. domami Hutnícka 

ulica 8, 10, 12, 14 
- navrhuje detské ihrisko medzi byt. domami Hutnícka ulica 8, 10 využiť na prejazd a 

výjazd áut na cest. komunikáciu 
   P. Nicol Lauf informovala o parkoviskách na ul. Hutnícka a trávnikoch, na ktorých 
parkujú motor. vozidlá. Navrhla, aby čistenie sídliska Západ vykonávali pracovníci 
aktivačných prác.  
  P. Ing. Filinský navrhol umiestniť koše na psie exkrementy na ul. Strojnícka a Duklianska. 
  O použití  vysávača sa informovať na MsÚ u p. Pačnára. 
  P. Ing. Filinský navrhol pozrieť osvetlenie na ul. Strojnícka. Keď nesvieti nahlásiť to  na 
MsÚ p. Suranovskému, alebo na firmu Nova, s.r.o. 
  Informačné tabule sú umiestnené pred poštou a pre školou. 
          
    

 
 
 
 
 V  Spišskej Novej Vsi  30. 11. 2009                                              Ing. Vladimír Filinský   

       Zapísala: I. Chromčová                                                                      predseda MsV č.5 
    

 
  


