
                                                                         
 
                                         Zápisnica č. 1/2011 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 - Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 30. 3. 2011,  Radnica, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
                3. Rôzne 

          4. Záver 
           

 
1. Otvorenie  
   
    P. Adnam Akram privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
   
   P. Adnam Akram oboznámil MsV č.5 o záplavách a škodách na majetku vlastníkov garáži, za Bytovým  
družstvom pri potoku. P. Jeremiáš navrhol vyčistiť koryto, prehĺbiť potok Brusník, aby voda išla do polí. 
Na tieto práce nemôže MsÚ vyčleniť finančné prostriedky, keďže sa jedná o majetok Slovenského 
vodohospodárskeho podniku.  
 
Úloha  1-01/2011 
 
   Informovať p. Čubu Povodie Bodroga Hornádu, Medza 7, Spišská Nová Ves o riešenie povodia potoka 
Brusník  pri garážach na síslisku Západ 1  - oddelenie komunálneho servisu, PaedDr. Olejník Ján. 
 
    Ing. Lučivjanský informoval o uzamykaní kontajnérov, ktoré sú odmoknuté kedykoľvek.  Navrhol, aby 
každý bytový dom  mal svoj vlastný kľúč. Vlastníci bytových domov by si mali dať žiadosť  na kľúče od 
kontajnrov na MsÚ, oddelenie komunálného servisu, Ing. Krieger Slavomír. 
 
   P. Miloš Ogurčák, štatutárny zástupca Klubu mládežníckych Športov a zástupca firmy KZN parks.sk- 
realizátor projektu  informoval o projekte MINIRAMPA na sídlisku Západ 1 pri ZŠ Hutnícka. Ide o 
výstavbu skateboardovej minirampy dobrovoľníckou prácou samotných užívateľov. Cieľom je rozvoj 
atraktívneho športu mladých skateboardistov. Náplňou klubu je najmä prevádzka skateparku, 
organizovanie tréningov, športových akcií a súťaží  a to nie len na miestnej, ale aj okresnej a regionálnej i 
celoslovenskej úrovni.  Ing. Lučivjanský sa vyjádril, že  na tejto ploche už sa mal stavať tenisový kurt. 
Nedalo sa to zrealizovať, lebo na ploche sú ochranné pásma  inžinierských sietí (vysoké napätie).  
    Mestský výbor. č. 5 súhlasí a podporuje výstavbu minirampy na parcele č.1433/1 na mieste v blízkosti 
brány do oploteného areálu podľa  priloženého nákresu.   
   
 
 3. Rôzne  
 
    Ing. Bartko informoval MsV o  výstavbe železničného priecestia na sídlisko Západ 1. Cez cestu nie je 
bezpečný prechod. Ing. arch. Štubňa spracoval projekt v  r. 2005. Ing. RNDr. Brovková navrhla spracovať 
riešenie chodníka a postúpiť  to Sekci tratí a stavieb Košice. Ing. Bečarik navrhol, aby ľudia napísali 
petíciu k problematike prechodu cez cestu pri železničnom priecestí. 
 
 
 



 
 
 
Úloha  2-01/2011 
 
Spracovať riešenia chodníka a postúpiť  to Sekci trati a stavieb Košice -  oddelenie  územného plánovania 
a stavebného poriadku, Ing. arch. Štubňa Teodor, Ing. RNDr. Brovková Lívia. 
 
   P. Dobrorcký navrhol, aby oddelenie výstavby začalo s ďalšou  realizáciou parkovacích miest na ulici, 
Kolárska, Tkáčska a  Hutnícka  pri kostole na sídlisku Západ 1 a odstánili sa niektoré pieskoviská. 
 
   Úloha  3-01/2011 
 
Prejsť sídlisko Západ 1 a navrhnúť vytvorenie  ďalších parkovacích miest - oddelnie výstavby a dopravy, 
Ing. Gonda Jozef. 
 
   P. Dobrocký navrhol dať tabule Zákaz vodiť psov na miestach, kde  by psy  nemali mať prístup. 
 
 Úloha  4-01/2011 
 
Osadiť tabule Zákaz vodiť psov na sídlisku Západ 1- oddelenie komunálneho servisu, PaedDr. Olejník 
Ján. 
 
   P. Melo z MsP informoval MsV o  problematickej mládeži na sídlisku Západ 1. Na ul. Kolárska nesvieti 
svetlo a na kamere nie je vidieť čo sa tam deje. P. Akram navrhol, aby Mestská polícia  udeľovala 
psíčkárom pokuty za nedodržiavanie príkazov venčenia psov.  
   
Úloha  5-01/2011 
 
Opraviť osvetlenie  na sídlisku Západ 1, ul.  Kolárska – referát energetiky, p. Suranovský Stanislav. 
 
  P. Lukáčová navrhla opraviť plot pri Materskej škole a oddeliť ho od lekárne.  
 
  Úloha 6-01/2011 
 
Opraviť plot pri Materskej škole a oddeliť ho od lekárne - oddelenie komunálneho servisu, PaedDr. 
Olejník Ján. 
 
 
  
 
 V  Spišskej Novej Vsi  4. 3. 2011                                                                 Adnam Akram   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                              predseda MsV č. 5 
    

 

                           
 


