
               Mestský výbor č.5 Sídlisko Západ I, SNV 
 
 
                                           Zápisnica č. 3/2009 
 
   Zo zasadnutia Mestského výboru č.5 Sídlisko Západ I, SNV 
   konaného dňa 27. 04. 2009, MsÚ, Štefánikovo námestie 1 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 1. Otvorenie 
                   2. Informácie z mestskej polície 
                   3. Informácia z MsZ zo dňa 23. 4. 2009 
                   4. Rozpis akcií MsV č. 5 na rok 2009  
                   5. Rôzne 

1.1 Obhliadka sídliska Západ I. 
1.2  Spresnie akcií v realizácií chodníkov, ciest, parkovacích plôch na sídlisku  
 

 
  1. Otvorenie 
   Ing. Vladimír Filinský privítal prítomných členov na zasadnurí MsV a oboznámil ich 
s programom zasadnutia. 

 
  2. Informácie  z mestskej polície 

         2.1  
   P. Hus informoval o činnosti mestskej polície. 

       
        3. Informácia z MsZ zo dňa 23. 4. 2009 

 P. Ing. Filinský  podal informáciu z MsZ zo dňa 23. 4. 2009. 
 

 3.1 Prioritné úlohy 
- dobudovať chodník – Radlinského ul. – nie je  v rozpočte 
- výmena asf. kobercov – 300 m v rozp. 2009 Kolárska, príp, Kováčska ul. 
- oprava chodníkov Kováčska, 1-4, Tkáčska smer priecestie cca 500 m  
- výstavba  parkovacích  plôch 100ks – podľa vyjadrenia odd. výstavby a dopravy 

dokážeme ročne zrealizovať max. 40 – 50 miest 
- výstavba nových detských ihrísk  2 ks - OKS 
- vybudovanie ochranných zábradlí pri MŠ a ZŠ cca 100m- konkretizovať 
- vybudovanie retardérov pri MŠ a ZŠ 6ks – vyjadrenie OVaD 
- určiť miesta na výstavbu garáži – OÚPa SP 
- začať s výstavbou cyklotrás– nie je riešené v rozpočte MsÚ 
- oplotiť priestory pre kontajnery - OKS 
 
3.2 ostatné úlohy a akcie 
- p. č. 1421 medzi Duklianskou ul. a kostolom, možnosť parkovania kamiónov a áut – 

kamióny nesmú parkovať v obytnej zóne 



- zriadenie Pošty na sídl. Západ I. – pripravuje sa, harmonogram prác je zverejnený na 
internetovej stránke mesta a na vývesnej tabuli 

- oplotenie + dofinancovanie športového ihriska ZŠ Hutnícka – zdroje, zmena 
rozpočtu r. 2009 

- parkoviská Hutnícka 8-10 /cca 28ks/ - robí sa 
- rozšírenie parkovísk Stolárska ul. /10-12ks/ - urobené 
- parkoviská Tkáčska medzi BD a bytovými domami /30 – 40 ks/- budú sa robiť 
 

4. Rozpis akcií MsV č.5 na rok 2009 
 4.1 
 P. Suranovský informoval o osvetlení na sídlisku Západ, kde sú nainštalované 82 veľké 
a 44 sadové svietidlá. Urobil kontrolu, prešiel celé sídlisko. Zistili sa nedostatky,  chýbajú 
kryty. Najväčší problém zaznamenali na ul. Stolárska, kde sú vypnuté svietidlá okolo 
cesty. Rozpočet na rok 2009 je znížený o 10%. 
V prípade poruchy je potrebné  hlásiť problémy  a nedostatky kontaktnej  osobe p. 
Suranovskému, alebo firme Brantner  NOVA s.r.o.,  č.tel.: 4466266. 
  
4.2 
P.Neuvirth informoval o zeleni za sídlisku Západ. Dňa 30.4.2009 začne výsadba kríkov 
a okrasných stromov. V prípade výrubov treba dať žiadosť na MsÚ, OÚP a SP. 
Bola mu odovzdaná fotografia, na ktorej boli  rozbité kvetinové a odpadové koše.   
 
4.3 
P. Ing. Krieger a p. Tabaček z firmy Brantner NOVA, s.r.o  informovali  o komunálnom 
odpade. Vývoz  kontajnerov je pondelok, streda, piatok .Zvýšil sa počet o 10 ks. 
Kontajnery sú v sobotu  zlé  prístupnené a okolo nich je neporiadok. Za obchodom  je 
umiestnený  veľkokapacitný  kontajner. OKS eviduje jednu sťažnosť z priľahlej bytovky 
na jeho umiestnenie. Triedený odpad nie je za kostolom. 
 
Úloha č. 1-03/2009 
  Ing. Filinský požiadal o zamykanie kontajnerov univerzálnymi kľúčmi. 
 
Úloha č. 2– 03/2009 
  Členovia MsV navrhli, aby bola jednosmerná cesta Kolárska , Stolárska. 

 
5. Rôzne 
5.1 
   Ing. Pavol Bečarik  a Ing. Vladimír Filinský 28.4.2009 urobia obhliadku celého sídliska 
Západ. 
 
5.2 
   Realizácia chodníkov, ciest a parkovacích plôch viď 3.1- 3.2. 
   Členovia MsV dohodli nasledujúce stretnutie MsV na  27. 5. 2009 v priestoroch ZŠ na  
   Hutníckej ulici. 

 
 
Spišská Nová Ves 29.4.2009 
 
Zapísala: Chromčová                                                    Ing. Vladimír Filinský 
                                                                                          predseda MsV č.5       


