
                                                 
 
                                               Zápisnica č. 5/2010 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 25. 5. 2010,  ZŠ Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti na sídlisku Západ 1 
                3. Informácie o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí MsV 
                4. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
                5. Rôzne 
                6. Záver 
 
 
1. Otvorenie  
   
 Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti na sídlisku Západ 1 
 
P. Boroň  informoval  činnosti MsP  
- od 1. 4. 2010 – 30. 4. 2010 bolo vykonaných  877 zákrokov  
- od 1. 5. 2010  - 25. 5. 2010 bolo  vykonaných  861 zákrokov 
P. Boroň informoval, že rodičia detí  bývajúcich na sídlisku Západ 1  telefonujú na MsP a sťažujú sa, že 
ich deti nemajú kde stráviť na sídlisku voľný čas, zo všadiaľ ich vyháňajú. 

  Bc. Hus informoval, že ľudia taktiež volajú na MsP, keď vidia vonku deti. Preventívne chodia po    
  sídlisku Západ 1 policajti a kontrolujú ich. Pokuty od nich nevymáhajú. 
Ing. Čurný sa vyjadril, že deti by sa mali venovať  viacej aj  rôznym športom. 
Ing. RNDr. Brovková informovala o sťažnostiach rodičov detí žijúcich na sídlisku Západ 1, ktoré 
prichádzajú na oddelenie školstva na Mestskom úrade.   
P. Boroň upozornil na zamykanie kontajnerov, lebo odpadky sa roznášajú po sídlisku Západ 1. 
    

3.  Informácie o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí MsV  
 
Ing. RNDr. Brovková informovala prítomných o úlohách, ktoré MsV navrhol na zasadnutí  
28. 4. 2010: 
Uznesenie  č. 12/2010 
Preveriť možnosť vytvoriť hliadky s podporou UPSVaR. 
Zodpovedná: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
Plnenie:  
Materiál na vytvorenie občianskej stráže je predložený na rokovanie Mestskej rady. 
Uznesenie č. 13/2010  
Prehodnotiť parkovanie nákladných áut. 
Zodpovedný: 
JUDr. Vladislav Chroust 
V plnení. 
Uznesenie č. 14/2010  
Pozametať a upratať chodníky na sídlisku Západ 1. 
Zodpovedný: PaedDr. Ján Olejník 
Plnenie: 
Priebežne sa požiadavka plní. 
Uznesenie č. 15/2010 
Vybudovať chodník a vyznačiť prechod pre chodcov (zebru) pri železničnom priecestí z chodníka na 
chodník. 
Zodpovedný: Ing. Jozef Gonda 
Plnenie: 



Požiadavka v riešení. Oddelenie úz. plánu a stavebného poriadku v spolupráci s Organizačným oddelením 
rieši predmetný prechod cez železničnú trať so Štátnym dráhovým úradom SR, Odbor špeciálneho 
stavebného úradu Košice. 
Uznesenie č. 16/2010  
Urobiť obhliadku chodníka pri železničnom priecestí – Ing. Filinský, Ing. Gonda, Ing. Bartko a dopravný 
inžinier kpt. Ing. Martin Lukáč. 
Zodpovedný: Ing. Jozerf Gonda 
V plnení. 
Uznesenie č. 17/2010 
Preveriť, či navrhol TULIP územné rozhodnutie stavby. 
Zodpovedný: Ing. arch. Teodor Štubňa 
Plnenie: 
Po preskúmaní návrhu SNV SC Tulip s.r.o. Martin podľa stavebného zákona vydalo Mesto Spišská Nová 
Ves zhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Obchodné centrum SC Tulip Spišská Nová Ves“ pod 
číslom 20-2104-4/2009-JS, dňa 2. 11. 2009. O stavebné povolenie investor zatiaľ nepožiadal. Časový 
harmonogram prác závisí od investora, ktorý svoje zámery zverejňuje na web stránke: 
http://www.tulipsnv.sk/. Na úroveň územného konania bola požiadavka, aby investor vybudoval chodníky 
smerom k obchodnému centru.   
  
 
4.  Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
 
P. Hric, ktorý zastupuje farnosť  Smižany prišiel s návrhom, oplotiť  pozemky Hutnícka ul.č.1-3 a kostol 
na sídlisku Západ 1. Malo by isť o vkusný plot, kde by miesto slúžilo ako park skultúrnený lavičkami, 
ktorý by bol cez deň sprístupnený verejnosti a večer zatvorený a sledovaný kamerovým systémom. 
Taktiež urobiť parkovisko pre motorové vozidlá, ktoré by slúžilo občanom a farnosť by si ho prenajímala 
pri rôznych cirkevných slávnostiach. 
Tento návrh predložia na Mestskom úrade na Oddelení územného plánovania a stavebného poriadku.  
 
Úloha 1-05/2010 
Odstrániť skaly / Dračie údolie/ - Oddelenie komunálneho servisu. 
 
Ing. Filinský predložil žiadosť firmy  z-Klas, spol. s. r. o., ktorá v mene spoločenstva vlastníkov bytov 
„Koruna“ na  ul. Strojnícka 6/5, žiadajú o zriadenie prístupu k predajni KLAS na ul. Strojnícka a to 
rozšíriť a vyspraviť chodník pred predajňou Klas a realizovať nájazd na chodník v mieste križovatky.  
 
Úloha 2-05/2010 
Rozšíriť a vyspraviť chodník pred predajňou Klas a realizovať nájazd na chodník v mieste križovatky  -  
Oddelenie výstavby a dopravy.  
 
5. Rôzne 
 
Ing. RNDr. Brovková informovala, že Mesto SNV bude rokovať o  výstavbe chodníka pri železničnom 
priecestí so Štátnym dráhovým úradom Košice. Ing. Gonda by mohol vyčleniť peniaze do 1 mil. Sk na 
výstavbu tohto chodníka.  
PaedDr. Nemčíkova navrhla sprehľadniť pletivo pri železničnom priecestí. 
Ing. Bečarik navrhol, že pri signalizácii pri železničnom priecestí by mal byť semafor. 
 
Úloha 3-05/2010  
Každý mesiac informovať MsV č. 5 na zasadnutiach o postupe a realizácii výstavby  chodníka pri 
železničnom priecestí, Mesta SNV so Štátnym dráhovým úradom Košice – Ing. RNDr. Brovková. 
 
 
  
V Spišskej Novej Vsi  31. 5. 2010                                                         Ing. Vladimír Filinský 
Zapísala: I. Chromčová                                                                              predseda MsV č.5 
 
 


