
Zápisnica č. 4/2008 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ I, SNV 
konaného d ňa 24. 6. 2008 v zasada čke MsÚ, SNV 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia 
  3. Informácia mestskej polície - umiestnenie kamier na sídlisku Západ I 
  4. Informácia z MsZ SNV zo dňa 19. 5. 2008 
  5. Rôzne 
  6. Záver 
 
1.Otvorenie  

 
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia  

6.1. MsV žiada MsÚ o preskúmanie možnosti výstavby garáži na sídl. Západ I 
za BD a veterinou 
V uvedených lokalitách sa pod ľa platného územného plánu neuvažuje 
s výstavbou garáží.  
V roku 2008 úloha ukon čená. 

6.2. MsV žiada o odvoz odpadu v dňoch pondelok, streda a sobota 
Požiadavka splnená 

 
6.3. MsV žiada MsÚ o naplnenie pieskoviska v MŠ a 4 pieskoviska v rámci 

sídliska  
Ing. Kalafut - pieskoviska v rámci sídliska boli pi eskom doplnené. Potrebné 
spravi ť kalkuláciu na vy čistenie a dosypanie nového piesku pieskoviska v MŠ.  
 

6.4.  MsV žiada MsÚ o zaujatie stanoviska k spôsobu čistenia sídliska po 
exkrementoch psov a zabezpečenie technických podmienok pre čistenie uvedeného 
odpadu 
Kolégium primátora d ňa 09.06.2008 prijalo úlohu spracova ť koncepciu zberu 
psích exkrementov.       Úloha ostáva. 
  

6.5. MsV žiada MsÚ o opravu poškodenej striešky zastávky mestskej dopravy na 
Zámočníckej ul. 

Požiadavka splnená. 
 

6.6. MsV žiada MsÚ zorganizovať stretnutie zástupcov cirkvi s občanmi a určiť 
ďalší postup neupravených priestorov medzi kostolom a Hutníckou ul. 

Úloha ostáva.  
 

6.7. MsV žiada MsÚ o aktuálny domový poriadok, prípadne informáciu s použitím 
zákonného postupu na ochranu nefajčiarov. 
Pripravuje sa novelizácia domového poriadku, domový  poriadok bude predložený 
v MsZ dňa 25. 9. 2008 



 
3. Informácia mestskej polície - umiestnenie kamier  na sídlisku Západ I.  
Schválené 3 kamery. MsP v spolupráci s MsV dohodnú umiestnenie kamier v rámci 
sídliska 
 
4. Informácia z MsZ SNV zo d ňa 19. 5. 2008 
Ing. Filinský podal informáciu zo zasadnutia MsZ. Možnosť pozrieť aj na internete.  
 
 5. Rôzne 
Najbližšie zasadnutie 22. 07. 2008 o 14,oo v priestoroch BD SNV, Kamenárska 5  
 
Ú l o h y 
 

1. MsV žiada MsÚ  prehodnotiť miesta na kontajnery v rámci celého sídliska (či sú 
správne vymedzené, v prípade nepriaznivého počasia kontajnery lietajú, 
možnosť úrazu , či poškodenia aut). 

2. MsV žiada MsÚ zabezpečiť vývesnú tabuľu na pozvánky a iné oznamy, aby bola 
prístupná pre občanov sídliska. Miesto sa určí po dohode s pracovníkom MsÚ. 

3. MsV žiada MsÚ  o vypracovanie štúdie na zriadenie  cyklistického  chodníka 
a úpravy zelene v priestore medzi Hutníckou ul.8 a Duklianskou ul. (presné 
miesto určí pani Lauf).  

4. MsV žiada MsÚ o stanovisko umiestnenia retardérov  a úpravu zábradlia - 
zväčšenie zábradlia pri vstupe do ZŠ.  

5. MsV žiada MsÚ písomné stanovisko o ďalšom postupe zriadenia pošty na 
Sídlisku Západ I. SNV. 

6. Pani Lauf navrhla MsV zorganizovať stretnutie s občanmi (požiadavky občanov 
na poslancov mesta) týždeň pred zasadnutím MsZ. 

7. MsV č. 5 Sídlisko Západ I. SNV uskutoční zasadnutie dňa 20.8.2008 o 18,00 
v priestoroch Bytového družstva Kamenárska č. 5 SNV. Informáciu zverejniť 
v augustovom I čku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 25. 6. 2008 
Zapísala: J. Petreková 


