
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  9.3.2015 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :      podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia zo zasadnutia 9.2.2015 

3.  Informácia z porady predsedov MsV 

4.  Informácie od poslancov 

      5.  Informácia člena MsP 

6.  Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 

 

l./ Zasadnutie otvoril Ing. Beharka, predseda MsV č. 6.  Privítal prítomných členov  na jeho zasadnutí. 

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Členovia MsV č. 6 vyslovili nespokojnosť s vybavením 

požiadavky poslankyne  Bc., Ing. Janky Brziakovej.  Odporučili túto požiadavku zopakovať. 

3./ Ing. Beharka podal  informáciu  z porady predsedov Mestských  výborov. Na porade predsedov sa jednalo 

ohľadne HÚ jednotlivých  MsV. Určia sa prioritné úlohy z jednotlivých MsV, ktoré sa v roku 2015 budú 

realizovať. 

4./ Poslanci  Ing. Beharka a Ing. Bubeník informovali  členov, ako sa vybavili požiadavky občanov z ulíc  J. 

Čajáka a J. Fándlyho.  K požiadavke  p. Baradlaiovej  sa  ku  konečnému technickému vyriešeniu stretnú ešte 

Ing.  Susa, vedúci odboru  výstavby a dopravy a  kapt. Lukáč z DI  PZ v Spišskej Novej Vsi. Ku požiadavke 

občanov z ul. J. Fándlyho  prečítal  Ing. Beharka list z oddelenia výstavby a dopravy MsÚ. V liste sa uviedlo 

technické riešenie ich požiadavky. Tieto požiadavky bude MsV  č. 6 sledovať už aj z dôvodu, že sú zahrnuté do 

HÚ MsV č. 6. 

Ďalej v tomto bode informoval Ing. Beharka o predbežnom rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v rajóne 

MsV č. 6. Občania budú o tomto rozmiestnení informovaní  cestou TV Reduta, cestou  mesačníka“ I-čka“  

a výveskami. 

5./ Z činnosti MsP podal  informáciu pán Školník. 

6./ Členovia MsV č. 6,  /opakovaná požiadavka/: 

Členovia MsV č. 6 požadujú o stretnutie Ing. Juraja Sada  PhD,  vedúceho komunálneho servisu a Bc. Ing. 

Janky Brziakovej za účelom vyriešenia mzdových nákladov sociálneho pracovníka pre ul. Potočnú 

a Lesnú, ktoré by nezaťažovali rozpočet mesta. Sociálny pracovník  v osade  / ul. Potočná a Lesná / má 

dohliadať,  aby tam žijúca komunita dbala o poriadok a čistotu. 

Ing. Kubičár: 

- Doplniť novou sadbou živý plot od ul. Nad Medzou smerom dole ul. Starosaskou  / svah  nad 

LIDLOM/. Sadbu požaduje doplniť pevnejšími krovinami. 

- Požaduje, aby hliadky MsP častejšie kontrolovali priestor, bývalého detského ihrisko v priestore 

medzi LIDLOM a obytnym domom Panoráma. 

- Požiadať zástupcov obchodného reťazca LIDL, aby cestou MsÚ zabezpečil osvetlenie zozadu 

obchodného domu a to  od svahu až po priestor, ako bolo niekedy detské ihrisko. 

Členovia MsV č.6: 

Žiadajú, aby sa opravila hlavná cesta pred Sociálnou poisťovňou smerom od N. Huty a chodník 

vyspádovaním tejto cesty a chodníka , alebo vybudovaním kanalizačnej vpuste, tak aby sa  tam 

nevytvárala  mláka dažďovej vody, keď prší. 

 

 

 



 

Ing. Geletka: 

Žiada, aby sa opravila cesta na zberný dvor. 

 

7./ Záver: 

Ing. Beharka  poďakoval prítomným  za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  13. 4.  2015 . 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                            Ing. Michal Beharka 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


