
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11.2.2013 

 

Prítomní :             podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :         podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia  

3. Informácie  poslancov 

4. Informácie z činnosti MsP 

5.  Požiadavky a pripomienky 

      6. Záver 

 

         l./    Zasadnutie otvoril MUDr. Ján Pukluš, predseda  MV č. 6.  Privítal  členov  na jeho zasadnutí. 

          2./  V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia  z mesiaca  Januára   2013. 

Bolo konštatované, že na všetky požiadavky a pripomienky bola daná písomná odpoveď   

           A./     K uzneseniu č. 33/2012 o vyriešenie spojazdnenia cesty medzi  LIDLOM a TESCOM bol MsV 

č. 6 daný na vedomie list z OR – PZ – Dopravného inšpektorátu  v Spišskej Novej Vsi, zo dňa  28.1.2013.   

Ing. Beharka bol poverený MsV č. 6, aby uvedený list prejednal na komisií dopravy. O výsledku bude 

informovať členov MsV. 

             B./     MsV č. 6 žiada, aby TV Reduta vo svojom spravodajstve a na  ifokanali  podala pre občanov 

informáciu, že v meste existuje služba odstránenia kvapľov a snehu zo striech.  O túto službu občania 

môžu požiadať firmu B- Nova s.r.o,, alebo Hasičský záchranný zbor SNV. 

 3./  Poslanci  podali  informáciu   pre členov členov  MsV č. 6 , aby vo svojom  rajóne informovali o úľave na 

dani pre občanov starších ako  70 rokov.  Táto informácia je zverejnená aj na infostránke mesta. 

4./  Z činnosti MsP podal  informáciu  p.  Školník. 

 

5./   Požiadavky a pripomienky: 

        Ing. Geletka: 

            Žiada, aby Mestský úrad cestou firmy B-NOVA s.r.o. zabezpečil odvoz snehu z ulice Stojan.            

Zrejme sme sa nepochopili ohľadom odpratávania snehu. 

ja som upozornil na nepravidelné pluhovanie kominakácii od snehu na vedľajších uliciach mesta a 

prípadne vhodné odpratanie nahromadeného snehu z ulíc - ciest (na vhodne blízke zelené plochy)  , najmä 

kde nie je ani zelený pás medzi cestou a chodníkom. Povedal som to pre celú oblasť MsV č.6 , a nie 

konkrétne pre Stojan. 

Na margo ul. Stojan, Kalinčiaka a ulíc, kde má trasu miestna doprava som pripomenul, že tam to 

pluhovanie funguje lepšie, resp. rozjazdia to autobusy, aj keď si to zase odnesú komunikácie, ktoré ako 

vieme nie sú na takúto premávku stavané. 

  

Ďakujem za porozumenie , 

s pozdravom Ing.Geletka 

 

         Ing. Hoferica:  

          Žiada, aby po roztopení snehu sa výmole na cestách a chodníkoch opravovili  stavbársky odborne. Diery 

sa do asfaltu  vyrezali, vysušili a tak zaliali asfaltom. 

 

 



 

 

 

7./ Záver: 

  

      Predseda poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 11.3.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Michal Bujňák                                                            MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


