
                                                                       
 
 

                                         Zápisnica č. 1/2013 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 13. 03. 2013,  ZŠ Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Požiadavky MsV č. 5 
                3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
                4. Záver 

         
1. Otvorenie  
   
    Adnan Akram  privítal  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 
 
2. PožiadavkyMsV č. 5 
   
   Ing. RNDr. Brovková informovala o plnení požiadaviek MsV č. 5: 
Uznesenie č. 1/2013 
Prekresliť parkovisko na ulici Kamenárska. 
Zodpovedný: Ing. Peter Susa 
Plnenie: Projektová dokumentácia ostáva neprekresľuje sa. 
Uznesenie č. 2/2013 
Vysypať štrk na jamu na ulici Tkáčska. 
Zodpovedný: Ing. Peter Susa 
Plnenie: Ing. Peter Susa sa tam pôjde pozrieť. 
 
3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
 
    Adnan Akram informoval MsV o opravách chodníkov a cesty na ulici Hutnícka, kde treba vymeniť 
asfalt. Rozpočet  pre rok 2013 na mesto Spišská Nová Ves  je 100 tis. €. 
Ing. RNDr. Brovková monitoruje sa mesto v roku 2013 sa budú robiť hlavné cesty. 
Úloha  1-01/2013 
Opraviť cestu na ulici Hutnícka od  ZŠ  ku  kostolu - oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 
    
 P. Dobrocký navrhol zmenu výstavby 48 parkovacích miest a  prekreslenie projektovej dokumentácie, 
kde by bol vstup z ulice Kamenárska.  
Úloha  2-01/2013 
Prekresliť projektovú dokumentáciu parkovacích miest, kde bude vstup z  ulice Kamenárska – 
oddelenie  výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 
   
   P. Čechová navrhla, aby zasadnutia MsV č. 5  sa  konali  o 17 hod.  a  aby bol premiestnený kôš na 
ulici Hutnícka o 50 m. 
   P. Bodyová informovala, že  na sídlisku Západ 1 by mali byť všetky kontajnéry uzamknuté. 
Kontajnéry sú preplnené a mali by ich častejšie vysypávať. 
Úloha  3-01/2013 
Uzamknúť všetky kontajnéry na sídlisku Západ1 - oddelenie komunálneho servisu, Ing. Slavomír 
Krieger. 
     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   P. Lukáčová navrhla dať dopravnú značku, aby sa dalo parkovať pri pošte. Prejsť  po zime a 
zmapovať sídlisko Západ 1, kde je zeleň rozbitá  a  navrhnúť ďalšie nové parkovacie miesta. 
Úloha  4-01/2013 
Dať dopravnú značku  na parkovanie  pri pošte - oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 
Úloha  5-01/2013 
Prejsť  po zime a zmapovať sídlisko Západ1, kde je zeleň rozbitá a navrhnúť nové parkovacie miesta- 
oddelenie výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 
 
    Spoločenstvo vlastníkov bytového domu na ulici Hutnícka č. 10  žiada o úpravu okolia bytového 
domu, úpravu chodníkov, zelene, oplotenie stanovišťa kontajnérov a zábradlia okolo zelene bytového 
domu. 
Úloha  6-01/2013 
Urobiť úpravu okolia bytového domu, úpravu chodníkov, zelene, oplotenie stanovišťa  kontajnérov a 
zábradlia okolo zelene bytového domu na ulici Hutnícka č. 10–oddelenie komunálneho servisu, 
PaedDr. Ján Olejník. 
 
    Bc. Jančík z  Mestskej polície informoval o odstavných plochách, parkovacích miestach, kde autá 
stoja na zeleni. Na sídlisku Západ 1 je veľa neefektívnej zelene. Navrhol urobiť odstavnú plochu zo 
štrku spevnenú obrubníkom. Pri zdravotnom stredisku  na ihrisku sa schádza mládež, je tam dosť 
znečistené okolie, sú  tam tmavé zákutia a treba tam opraviť lampy. Odkedy  udrel blesk je  s  
opravami kamier  problém. Sídlisko Západ 1 je z dopravného hľadiska obytná zóna. Auto na ceste 
nemá prednosť  je tam povolená rýchlosť 0 - 20km/h. Cesta je bezpečná chodec má právo na ceste. 
Informoval aj  o čípovaní zvierat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 18.03. 2013                                                               Adnan Akram  
 Zapísala: I. Chromčová                                                                                       predseda MsV č. 5 
    

 

                           
 


