
                                                                       
 
                                         Zápisnica č. 3/2013 
                
                   zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
                   konaného dňa 22. 07. 2013,  Dom Matice slovenskej Zimná  č. 68, 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 oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. PožiadavkyMsV č. 5 
   
   Ing. RNDr. Brovková informovala o plnení požiadaviek MsV č. 5: 
Uznesenie č. 9/2013 
Zmapovať odstavné plochy na sídlisku Západ 1, zrealizovať a naliať asfalt k obrubníkom. 
Zodpovedný: Ing. Peter Susa 
Plnenie: Situáciu preveríme, parkovacie plochy sa budú riešiť v rámci dostupných finančných 
prostriedkov. Toho času sa rieši parkovisko s kapacitou 60 parkovacích miest. 
Uznesenie č. 10/2013 
Urobiť vysprávky ciest na uliciach Duklianska, Hutnícka, Kováčska, Kolárska a Strojnícka. 
Zodpovedný: Ing. Peter Susa 
Plnenie: Požiadavka je splnená. 
 
3. Podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
 
   Ing. Krempaský nesúhlasí s výstavbou parkovacích miest navrhol, že parkoviská by mali byť 
postavené  mimo sídliska Západ 1. Pod oknami je veľa parkovacích miest, sídlisko je autami 
preplnené. 
   P. Bodyová informovala o zlom stave mosta  pri garážach Za potokom. Dosky sú v zlom stave,  
potok zaplavuje garáže. Vlastníci garáži sú ochotní si medzi sebou vyzbierať peniaze na 
prebagrovanie potoka. V tejto lokalite sa nachádza 180 garáži. Vlastníkom pozemkov je Ing. 
Stanislav  Derfényi. 
    Ing. Pramuková informovala, že potok sa začal už vylievať od  roku 2010. Navrhla, aby sa Ing. 
Derfényi  písomne vyjadril k problematike mosta. 
 
Úloha  1-03/2013 
Preveriť stavebné povolenie výstavby  mosta na sídlisku Západ 1, lokalita Za potokom -  oddelenie 
územného plánovania  a  stavebného poriadku, Ing. arch. Teodor Štubňa. 
 
Úloha  2-03/2013 
Požiadať o  písomné vyjadrenie   Ing. Derfényiho o stave mosta Za potokom na sídlisku Západ 1 
- oddelenie  výstavby a dopravy, Ing. Peter Susa. 
 
  P. Dobrocký informoval o cyklistickej trase od OMV po ul.  Duklianska. Cesta patrí VÚC Košice. 
Ing. Brovková informovala, že cyklistický chodník vedľa  Kia Motors sa nedá urobiť. Kpt. Ing. 
Martin Lukáč  s  tým  nesúhlasi, lebo  sú tam kanály. VÚC by to mala opraviť. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  Ing. Bečarik informoval o náhradnom  projekte novej křižovatky cez železničné priecestie, kde sa 
urobí ostrovček, prechod pre cyklistov a chodcov. Projekt je vyvesený vo vývesnej skrinke na 
sídlisku Západ 1. 
   
  Ing. Pramuková informovala o zlom stave cesty za Bytovým družstvom, kde by sa mohla 
vybudovať  aj  nová cesta až  ku elektrárňam. 
 
 Úloha  3-03/2013 
 Vybudovať novú cestu  od  Bytového družstva ku elektrárňam - oddelenie výstavby a dopravy, Ing. 
Peter Susa. 
 
 
 
 
 
 V  Spišskej Novej Vsi, dňa 25.07. 2013                                                               Adnan Akram  
 Zapísala: I. Chromčová                                                                                       predseda MsV č. 5 
    

 

                           
 


