
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11. októbra 2010 

 
Prítomní  členovia:  podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní členovia : podľa  prezenčnej listiny 
Ospravedlnení  členovia:  podľa prezenčnej listiny 
 
Prítomní občania:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1.  Otvorenie   
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca septembra 2010 
3.  Jesenné upratovanie – plán rozdelenia kontroly  
4.  Informácie predsedu MsV č. 6  
5. Požiadavka občana p. Martina Safka, Za Hornádom č. 7 

     6.  Pripomienky  a požiadavky členov MsV 
     7   Záver 
 
l./   Zasadnutie otvoril  predseda MV č. 6, MUDr. Ján Pukluš.  Privítal prítomných na zasadnutí. 

2./  Vyhodnotenie požiadaviek a pripomienok z mesiaca septembra 2010 sa neuskutočnilo. Neboli 
predložené vybavené pripomienky a požiadavky. 

3./  V  treťom bode jednania  predseda  MsV č. 6 poveril  členov výboru, aby kontrolovali  miesta 
pristavenia  veľkokapacitných kontajneroch pri jesennom upratovaní,  spokojnosť občanov a v prípade 
potreby riešenia problému to hneď oznámili MsÚ.  Jesenné upratovanie sa v rajóne bude konať  od 
25.10.2010 do 28.10.2010. Občania o rozmiestnení veľkokapacitných kontejneroch  boli informovaní.  

4./ Informácie z práce MSV č. 6  za celé  volebné obdobie predniesol jeho predseda MUDr. Ján 
Pukluš. Poukázal na úlohy, ktoré sa v rajóne MV č. 6 vykonali s prispením poslancov a MV č. 6. 
Ospravedlňuje sa občanom z ul. J. Čajáka a ul. Nezvala, že sa v tomto volebnom období nepodarilo 
vyasfaltovanie ich ulíc. Verí, že v budúcnosti sa pre splnenie ich požiadavky nájdu finančné 
prostriedky a ulice J. Čajáka a Nezvala sa vyasfaltujú. 

5./ Na  zasadnutie MsV č. 6 sa dostavil občan Martin Safko z ul. Za Hornádom č. 7, Spišská 
Nová Ves a žiada, aby sa na sídl. Za Hornádom pred obchodom a vchodom č. 7 opravil chodník. 
Je tam diera – jama, hlboká asi 10 až 15 cm. Pri daždi stoji voda, nedá sa po chodníku prejsť.  

         MsV č. 6 žiada, aby túto požiadavku pre občana vybavil  odbor  výstavby MsÚ a to tak, že 
sa oprava zrealizuje a občanovi sa dá písomná odpoveď v lehote 30 dní od tohto zasadnutia.         

 

6./ Požiadavky: 

p. Morihladko: 

Žiada, aby sa na ul. Fándlyho dokončila oprava chodníka. 

p. Bukovinsky: 

1./Poďakoval predsedovi MUDr. Puklušovi za prácu v MsV a za zrealizované úlohy počas celého 
volebného obdobia. 

 

2./ Žiada vyčistiť Hornád od  veľkých kameňov a stavebne opraviť  brehy Hornádu. 
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Ing. Forgáč: 

1./Poďakoval predsedovi MUDr. Puklušovi za prácu pre MsV č. 6  počas celého volebného obdobia. 

 

2./ Žiada MsÚ v Spišskej Novej Vsi, aby sa zabezpečila oprava cesty na  Zberný dvor zo sídl. Tarča 
a potom ďalej k záhradkárskej osade. Sú tam veľké jamy, nedá sa prejsť autom. 

 

3./ Žiada, aby MsÚ v budúcnosti  pre občanov urýchlil likvidáciu biologického odpadu aspoň 
v domových častiach a v záhradkárskych osadách. 

                                                                  

Ing. Brezovská: 

1./Žiada, aby sa odpratala vyvrátená čerešňa na sídl. Za Hornádom za blokom č. 3 

 

2./ Požaduje opraviť nové parkovisko na sídl. Za Hornádom pred blokom č. 2. Po vyvrátených 
stromoch ostali diery. Parkovisko doplniť dielcami z ktorých je urobené, alebo diery zasypať štrkom. 

 

3./ Požaduje zabezpečiť vo večerných hodinách  lepšie osvetlenie pri stĺpikoch, ako sú garáže cez 
chodník medzi sídl. Za Hornádom  a  ul. E. M. Šoltésovej. Tento úsek je málo osvetlený  a je 
nebezpečný najmä pre cyklistov, ale  aj pre chodcov.  Túto požiadavku žiada od MsÚ realizovať 
JUDr. Holková, obyvateľka rajónu MsV č. 6. 

 

7/ Záver: 

Predseda poďakoval prítomným za účasť. 

Posledné  zasadnutie MV č. 6  v tomto volebnom období sa uskutoční, dňa  8.11..2010 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 v.r.    

 

 

 

Príloha: 

- prezenčná listina 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


