
 
Zápisnica č. 6/2008 

 
z verejného zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ I. SNV 

konaného dňa 20. 08. 2008 v zasadačke BD SNV 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Kontrola úloh  
  3. Informácia MsP o činnosti na sídlisku  Západ I. 

4. Informácia oddelenia komunálneho servisu a odboru výstavby, územného   
plánovania a dopravy MsÚ SNV o prácach na sídl. Západ I. 

  5. Rôzne 
   
 
1.Otvorenie 

 
    Ing. Filinský privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia 
 2.1  MsV žiada MsÚ overiť možnosť vytvorenia parkovísk za blokom na Zámočníckej 
ul., za Tkáčskou ul., medzi BD a Tkáčskou ul. 13 a za obchodom na Kolárskej ul. 
       - úloha splnená 
 2.2. Predložiť požiadavky na vyčerpanie zostatku finančných prostriedkov r. 2008 
       - úloha zostáva 
 2.3. MsV pripraviť verejné zasadnutie 20.8.2008 a zabezpečiť účasť Ing. Gondu a Ing. 
Kalafuta      - úloha splnená 
 
3. Informácia MsP o činnosti na sídlisku Západ I 
 Bc .Jančík informoval o práci MsP za posledných 30 dní v rámci mesta a na sídlisku 
Západ I  (661 zásahov z toho 54 na sídlisku, 613 porušenie práv. noriem z toho 47 na sídlisku) 
V priebehu mesiaca nainštalované 3 kamery – Kamenárska 1, Tkáčka 1 a Strojnícka 1 
 
Občania – otázky 
Občan - p. Lisý – prečo MsP nepríde v čase 20-22 hod., kedy je najviac výtržností (mládež 
opitá). Doporučuje, aby hliadka pešo prešla po sídlisku. 
 
MsP – v čase prázdnin chýbajú policajti – čerpanie dovoleniek.  
 
MsV – doporučuje pre rok 2009 rozšíriť počty mestských policajtov. 
 
Občan - Ing. Krempaský –navrhol na určité časové obdobie posilniť monitorink (3 mesiace) 
s konkrétnym vyhodnotením 
MsP – monitoring už bol vykonaný 
        - doporučil zaangažovať aj štátnu políciu 
        - poprosil  o spoluprácu občanov s políciou  
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Občan – p. Čechová sa pýtala, koľkým chovateľov psov dali pokutu za znečistenie verejného 
priestranstva, keď v jednom obytnom bloku je 10-15 psov. 
MsP – evidenciu o poplatkoch za psa spravuje MsÚ – referát stavebného poriadku 

- v I-čku bol zoznam občanov, ktorí majú evidovaného psa, v prípade nejasnosti občan    
má  možnosť overenia na MsÚ 
- nový domový poriadok by mal riešiť problém chovateľov psov 

 
4. Informácia odboru výstavby, územeného plánovania a dopravy 
Ing. Gonda - informoval prítomných o stavebných prácach vykonaných v rámci sídliska Západ I. 
 - vykonané práce za 2 250 tis. Sk (asfaltový koberec, parkovisko, asfaltový chodník) 

- pripravuje sa výstavba ihriska v ZŠ Hutnícka ul. v celkovej hodnote 3 420 tis. Sk, z toho    
zo štátneho rozpočtu 1 200 tis. Sk 

Ing. Bečarik – doplnil o výstavbu garáži, 44 je pred dokončením 
Občan – p. Lisý poďakoval za doteraz vykonané práce, zároveň poprosil v rámci sídliska 
zrekonštruovať chodníky na ďalších uliciach. 
Ing. Gonda – postupnosť prác bude pokračovať  
Ing. Filinský – do súpisu požiadaviek pre r. 2009 bude zahrnutá rekonštrukcia chodníkov  na     
Kováčskej a Strojníckej ul.  
Občan – p. Lisý v piatky sťažuje občanom parkovanie služobných aut, obyvatelia nemajú miesto 
pre zaparkovanie svojich aut 
Občan – p. Čechová sa informovala či sa rieši cesta cez trať pri STK 
Ing. Gonda – železnica bude robiť rekonštrukciu trate 

- spracováva sa projektová dokumentácia r. 2010 – 2013, má sa riešiť cez kruhový objazd  
vrátane malého podjazdu 
 

Oddelenie komunálneho servisu 
Ing. Kalafut – oddelenie komunálneho servisu sa podieľa na riešení problémov poplatkov za 
psov 
 - mesto zriadi pre psov výbehové plochy 
 - v rámci projektu mesto plánuje vybaviť firmu na zber exkrementov 
Občan – p. Lisý poukázal na problém separovaného zberu – preplnené kontajnery 
Občan – p. Polomský – podnikatelia dávajú odpad do sídliskových kontajnerov 
Ing. Kalafut – doporučil zamykať kontajnery 

- na sídl. Západ I. je nedostatok kontajnerov tieto budú doplnené cez štrukturálne fondy 
(r. 2009 – 2010), budú sa riešiť aj BIO produkty – kompostovaním 

Občan – p. Polomský – málo kontajnerov na PET fľaše 
Ing. Filinský – sú nové kontajnery, okolo kontajnerov sa čistí v sobotu a nedeľu 
Ing. Kalafut – doplniť zberové vozidlá, problém k intervalom zvozu odpadov 
Občan – Ing. Krempaský – otázka osvetlenia pri garážach, nie je doriešený most pri garážach 
Ing. Kalafut – zo zákona doriešiť mestské osvetlenie 

- ku garážam riešiť osvetlenie v spolupráci s MsV, (v rámci projektu je možnosť doplniť     
aj osvetlenie) 
- pieskoviská v rámci sídliska boli zredukované zo 40 na 16 
- sprísnili sa parametre rozboru (norma) 
- na 2 pieskoviskách vymeniť piesok (požiadavka hygieny) 



- detské ihriská sa udržiavajú (cena 1 ihriska je cca 350 tis. a viac podľa EU noriem) 
 

5. Rôzne  – Pošta na sídlisku Západ I. 
Ing. Bečarik podal informáciu k zriadeniu pošty. Pošta Banská Bystrica listom potvrdila 
zriadenie podacej pošty na sídlisku Západ I. Na zriadenie prevádzky mesto ponúklo priestory 
v objekte ZŠ Hutnícka ul. 18.  

 
Občan – p. Čechová dala podnet na zmenu formátu I-čka, nezmestí sa do schránok 
 - Ing. Krempaský – poďakoval zástupcom mesta Ing. Gondovi, Ing. Kalafutovi a MsP za  
                                 pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa sídliska Západ I.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 21.8.2008    Ing. Vladimír Filinský 
Zapísala: J. Petreková      predseda MsV č. 5 


