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Mestský výbor č. 5 Sídlisko Západ I., SNV 
 

Zápisnica č. 1/2008 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ I, SNV 
konaného dňa 20.02.2009 v zasadačke MsÚ SNV 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
 2. Informácia z MsZ zo dňa 19.2.2009 
 3. Rôzne – sťažnosť p. Lenarčičovej – znečisťovanie životného prostredia – 

Hutnícka 1/12 
 4. Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
 Ing. Vladimír Filinský privítal prítomných členov na zasadnutí MsV, oboznámil ich 
s programom zasadnutia.  
 
  
2. Informácia z MsZ zo dňa 19.2.2009 
 
 Ing. Filinský a RNDr. Brovková podali informáciu zo zasadnutia MsZ SNV, ktoré sa 
konalo 19. 2. 2009. Boli podané podrobné informácie z jednotlivých bodov, ktoré odzneli na 
zasadnutí MsZ. Predseda MsV č. 5 odporúča členom MsV, že pokiaľ majú záujem o podrobné 
informáciu zo zasadnutia MsV, tie môžu získať na stránke www.spisskanovaves.eu 
 
3. Rôzne – sťažnosť p. Lenarčičovej – znečisťovanie životného prostredia – 

Hutnícka 1/12 
 
3.1.  
 Sťažnosť p. Lenarčičovej bola na zasadnutí prečítaná s obsahom sa oboznámili všetci 
členovia. Bližšie informácie o tejto sťažnosti podala p. Laufová, bývajúca v bytovom dome 
sťažovateľky. Po rozsiahlej diskusii bolo dohodnuté, že po skončení zasadnutia sa pôjdu 
jednotliví členovia pozrieť priamo k bytovému domu Hutnícka 8 a posúdia celú situáciu na 
mieste. Z diskusie vyplynulo, že táto sťažnosť už bola podaná na Mesto SNV do rúk primátora 
mesta 13.11.2008. K uvedenej sťažnosti sa vyjadrila Ing. Krajňáková, ako zástupkyňa 
vlastníkov bytového domu Hutnícka 8, SNV. K sťažnosti sa mal vyjadriť aj odbor výstavby 
a túto sťažnosť riešila aj Ing. Zuzuláková, hlavný kontrolór Mesta SNV. Vzhľadom na 
nespokojnosť, p. Lenarčičová uvedenú sťažnosť zopakovala podaním na MsÚ, sťažnosť 
adresovala poslancom MsZ zo dňa 30.01.2009. MsV č. 5 obdržal sťažnosť od útvaru hlavného 
kontrolóra 10.02.2009, v ktorom nás žiada sťažnosť prešetriť a doručiť stanovisko 
k predmetnej sťažnosti do 28.02.2009. Vzhľadom na uvedené postupy na zasadnutí MsV táto 
sťažnosť bola prerokovaná a bolo odporučené, aby sa v okolí bytového domu Hutnícka 8, 
urobili také opatrenia aby nedochádzalo k poškodzovaniu zelene, znečisťovaniu životného 
prostredia a k ohrozovaniu životov obyvateľov sídliska Západ I. na ul. Hutnícka 8,10,12. 
 
 MsV odporúča aby odborný útvar MsÚ predmetnú lokalitu zabezpečil tak, aby 
nedochádzalo k týmto nedostatkom, ktoré sa uvádzajú v sťažnosti. Z nášho pohľadu 
navrhujeme, aby sa určité prístupové cesty a chodníky označili, vytýčili obrubníkmi alebo 
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technickými zábranami, ktoré zabránia prístupu a prechodu áut na plochy zelene a chodníkov. 
Odporúčame ďalej, aby príslušníci MsP venovali tejto lokalite zvýšenú pozornosť nakoľko sú 
vybavení na sídlisku Západ I. kamerovými systémami, ktoré na túto lokalitu dostatočne vidia. 
 
3.2. 
 P. Laufová odporučila, aby pozemok medzi ul. Duklianskou a objektom cirkvi, konkrétne 
je to parcela č. 1421 bola využitá pre parkovanie kamiónov a vozidiel. 
 
Úloha č. 01-02/2009 
 Žiadame odborný útvar Mesta SNV, aby overil vlastníka tejto parcely a navrhol možnosti 
a spôsob použitia tohto priestoru pre parkovanie vozidiel. 
 
Úloha č. 02-02/2009 
 Žiadame odborný útvar Mesta SNV, aby zabezpečil stretnutie spoločnosti, ktorá má na 
starosti údržbu zelene na sídlisku Západ I., kde by sa odkonzultoval celý zámer pre úpravu 
zelene na rok 2009. Termín stretnutia navrhujeme 25.2.2009 o 14.00 hod. (zabezpečí RNDr. 
Brovková). 
 
 P. Laufová sa dotazovala na systém práce pracovníkov, ktorí zabezpečujú čistenie sídliska 
prostredníctvom aktivačných prác. 
 
Úloha č. 03-02/2009 
 Žiadame odborný útvar Mesta SNV o stanovisko k spôsobu a systému čistenia sídliska 
pracovníkmi (aktivačných prác). 
 
 RNDr. Brovková podala informáciu o postupe v zriaďovaní pošty na sídlisku Západ I. 
Z informácie vyplynulo, že je spracovaná štúdia a pracuje sa na projekte, ktorý by mal byť 
dokončený v marci 2009, na základe ktorého sa zrealizujú priestory pošty na sídlisku Západ I.  
 
 Ing. Bečarik podal informáciu o možnej výstavbe garáží v priestoroch medzi ul. Tkáčska 
11,12,13 a Bytovým družstvom Spišská Nová Ves v počte 16 garážových boxov. 
 
Úloha č. 04-02/2009 
 MsV súhlasí s výstavbou garážových boxov na uvedenej adrese, svoj súhlas podmieňuje 
stanoviskom odborného útvaru Mesta SNV, ktorý zabezpečí všetky náležitosti pre následnú 
výstavbu garáží. 
 
 Ing. Bečarik ďalej informoval o tretej etape výstavby garážových boxov v priestoroch 
medzi železničnou traťou a Duklianskou ul. Pôjde o výstavbu 25 garážových boxov. 
 
 Ing. Filinský podal informáciu, že informačné tabule sú v štádiu spracovania, budú 
umiestnené na dvoch miestach, pravdepodobne v objekte potravín na sídlisku Západ I.,  
na druhú tabuľu sa hľadá miesto. 
 
 
4. Záver 
 
 Ing. Filinský poďakoval všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí. 
 
 
Spišská Nová Ves, 20.02.2009 
Zapísal: Ing. Filinský, Chromčová 


