
                      
                                    Zápisnica č. 3/2011 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                  konaného dňa 9. 11. 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. Plnenie požiadaviek MsV č. 5 

          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. Dobrocký informoval, že  na sídlisku Západ 1 sú pieskoviská v zlom stave. Navrhol zrušiť 
malé pieskoviská a vybudovať jedno veľké ihrisko v areáli ZŠ Hutnícka pri zdravotnom stredisku 
s pieskoviskom, lavičkami, košami, oplotením, kde by bol dozor a tabule Zákaz vodiť psov. Tabule 
s označením Zákaz vodiť psov na sídlisku Západ 1 zmizli. P. Akram navrhol, aby Mestská polícia 
pokutovala občanov, ktorí nedodržiavajú zákazy vodiť psov.   
    Na sídlisku Západ 1 nie sú  ešte  na 4 uliciach  uzamknuté kontajnéry. 
 
 Úloha  1-03/2011 
 
Riešiť uzamykanie kontajnérov  4 ulice na sídlisku Západ 1 -  oddelenie komunálneho servisu, 
PaedDr. Ján Olejník. 
 
  P. Jančík informoval MsV o chodníkoch pre peších a pre cyklistov. Vlastníkom  cesty na ulici 
Duklianska je VÚC.  Firma  B Nova s. r. o. rieši  zimnú údržbu ciest . 
 
  Ing. Lučivjanský informoval o cestovnom poriadku, kedy v sobotu  premáva zo sídliska Západ 1 
do mesta prvý spoj o 8,30h. Ing. RNDr. Brovková informovala MsV, že sa rieši nový cestovný 
poriadok.   
    
  Ing. Bartko informoval MsV o schvaľovaní projektovej dokumentácie riešenia železničného 
priecestia na sídlisku Západ 1, kedy by  mali  ŽSR vyjadriť  stanovisko do 2 týždňoch. Ing. 
Lučivjanský zistí komu patrí dom pri železničnom priecestí na sídlisku Západ 1. 
 
  P. Dobrocký navrhol, aby oddelenie výstavby začalo s ďalšou  realizáciou parkovacích miest na      
ulici  Tkáčska, Kolárska. 
 
   Úloha  2-03/2011 
 
    Prejsť sídlisko Západ 1 a navrhnúť vytvorenie  ďalších parkovacích miest  na ulici Tkáčska, 
Kolárska - oddelenie výstavby a dopravy, Ing.  Jozef Gonda. 
 
 
 
 



   
  P. Lukáčová navrhla  spropagovať klzisko  v zimných mesiacoch  v areáli ZŠ Hutnícka, kde by 
bol dozor, ktorý by zabezpečila škola, alebo  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.  
  
Úloha  3-03/2011 
  
   Zabezpečiť a  zamestnať uchádzača o zamestnanie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 
klzisko, ako dozor v zimných mesiacoch  v areáli ZŠ Hutnícka - oddelenie organizačné, Ing. RNDr. 
Lívia Brovková.  
  
 P. Dobrocký navrhol preriediť a zrezať stromy na ulici Kamenárska. 
   
Úloha  4-03/2011 
  
 Preriediť a zrezať stromy na ulici Kamenárska - oddelenie komunálneho servisu, PaedDr. Ján 
Olejník. 
 
 3. Plnenie požiadaviek MsV č. 5 
 
   Ing. RNDr. Brovková informovala o plnení požiadaviek MsV č. 5: 
Uznesenie č. 21/2011 
Vybudovať a označiť chodník pre peších (nie pre cyklistov) na ulici Duklianska od Kauflandu po 
sídlisko Západ 1. 
Zodpovedný: Ing. Jozef Gonda 
Plnenie: Nie sú finančné prostriedky na vybudovanie celého chodníka. 
Uznesenie č. 22/2011 
Nájsť miesto pre umiestnenie kontajnérov z ulice Tkáčska na ulicu Kamenárska. 
Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 
Plnenie: Po konzultácii s firmou Brantner Nova nebola nájdená vhodná spevnená plocha pre 
umiestnenie kontajnérov na Tkáčskej ulici. 
Uznesenie č. 23/2011 
Požiadať ZŠ Hutnícka v SNV o vyjadrenie sa k problematike poskytovania služieb tenisového 
kurtu v areáli školy pre deti a mládež počas školského roka a prázdnin deťom a mládeži zo sídliska 
Západ 1. 
Zodpovedný: PhDr. Ľubica Šefčíková 
Plnenie: Tenisový kurt je prenajímaný fyzickým osobám za poplatok. Ak by bol záujem 
o zriadenie tenisového krúžku, fungoval by aj v čase prázdnin.   
Uznesenie č. 24/2011 
Prejsť sídlisko Západ 1, zrušiť niektoré ihriská a vyjadriť sa k problematike vytvorenia veľkého 
detského ihriska pri zdravotnom stredisku v areáli ZŠ Hutnícka. 
Zodpovedný: PhDr. Ľubica Šefčíková, PaedDr. Ján Olejník 
Plnenie: Konkretizovať, ktoré ihrisko MsV navrhuje zrušiť. Areál školy je po vyučovaní uzavretý.  
Uznesenie č. 25/2011 
Požiadať Lesy mesta o poskytnutie dreva na lavičky a oplotenie pre detské ihrisko na sídlisku 
Západ 1. 
Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 
Plnenie: Jestvujúci železný plot je zničený, drevo nie je vhodný materiál na výstavbu nového 
oplotenia. 
 
 
 
 
 V  Spišskej Novej Vsi  14. 11. 2011                                                                       Adnam Akram   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                                        predseda MsV č.5 
    



 

                           


