
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa  14. 4. 2014 

 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :      0 

                                 

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Marca 2014 

3.  Rozmiestnenie kontajnerov   

4.  Porada predsedov MsV – 16. 4. 2014 

5.  Požiadavky a pripomienky 

      6.  Záver 

 

l./ Zasadnutie otvoril MUDr. Pukluš – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

2./ V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia č. 9 a 10/2014  z mesiaca   Marca   2014. Pri kontrole 

uznesenia č. 10  a  pripomienky Ing. Geletku bola vznesená požiadavka, aby  OVaD  požiadalo 

Východoslovenské vodárne o opravu  zalomených  vpusti.  Ing. Bubeník uviedol, že o tomto probléme bude 

osobne  hovoriť s riaditeľom Vých. vodárni a kanalizácii. 

3./ V dňoch  od  28. 4. 2014 do 30. 4. 2014  bude  v  rajóne  MsV č. 6  rozmiestnené  veľkokapacitné  kontejnery    

podľa vopred vypracovaného  harmonogramu.   

4./ V tomto bode jednania informoval predseda MsV č. 6, že dňa 16. 4. 2014 sa uskutoční porada predsedov 

MsV a na základe tohto vyzval  členov aby predniesli svoje požiadavky a pripomienky.. 

 5./Požiadavky a pripomienky: 

         Ing. Bubeník a Ing. Geletka: 

         Žiadajú  o vysvetlenie prečo na ul. Stojan sa začala výmena vodovodných prípojok až po 

vyasfaltovaní  tejto ulice.  Je to potrebné prešetriť, na základe čoho Východoslovenské vodárne, ako 

správcovia  vodovodných  sieti  robili prekopávku. Ak sa jednalo o staré vodovodné prípojky mali  tieto 

vymeniť pred položením asfaltu.  Túto požiadavku žiadajú naniesť na porade predsedov MsV a potom 

ďalej , ako interpeláciu na zastupiteľstve. 

            p. Giňa: 

        a./    Žiada  opraviť cestu na ul. Lesnú.  Nemôže tam dôjsť ani taxík ani sanitka v prípade súrnej 

potreby tejto služby. 

         b./   Žiada aby sa na ul. Lesnú a ul. Potočnú pristavoval  častejšie veľkokapacitný kontajner. Mgr. 

Bučko podporil túto požiadavku pre obyvateľov tejto lokality. 

         Na vznesenú požiadavku v časti b./ zodpovedal Ing. Pastiran:  

V lokalite ul. Lesná a Potočná sa teraz robí generálne upratovanie. Vykonávajú ho  10 – ti ľudia, ktorí 

boli zamestnaní  v rámci aktivačných prác.  Poukázal na nezodpovednosť tam žijúcich niektorých  

obyvateľov, že odpad neodnesú do prístavného kontajneru, ale ho svojvoľne vyhodia.  Apeloval na 

občiansku stráž, aby dohliadala a upozorňovala nezodpovedných občanov. 

         JUDr. Ľach:  

       a./  Na skateboardovom  ihrisku je neporiadok / rozhádzané  papiere a  fľaše /. Požaduje, aby sa určila 

zodpovedná osoba, ktorá bude dohliadať na udržiavanie poriadku.  Ing. Bubeník v súvislosti s touto 

požiadavkou navrhuje, aby sa toto ihrisko dalo pod správu STEZ.  

 

       b./ Požaduje vyfrézovaný  a recyklovaný odpad voziť a dávať na zasýpanie dier. 

 

 



  

Ing. Bubeník: 

        a./  Pred letnou sezónou žiada, aby na parkovisku pred športovou halou sa premaľovali a presne 

vyznačili parkovacie miesta. 

        b./ Požaduje vyspraviť -  opraviť  schody, ktoré vedu spod Tarče na sídl. Tarču.   

   

 Ing. Beharka: 

         Požaduje od  OVaD, aby sa realizovala oprava chodníkov a ciest v rajóne MsV č. 6, tak že 

v preferovaných  uliciach  sa urobí nový asfaltový koberec a menej preferovaných vyspraviť a zasypať 

diery  na cestách aspoň  provizórne. 

 

  Ing. Geletka: 

          a./ Na ul. Kalinčiakovej sú veľké výtlky na ceste. Požaduje zaliať asfaltom. 

          b./ Žiada, aby sa realizovala Novoveská cesta, okolo Obchodnej akadémie.  Štúdiu tejto požiadavky  

realizovať do  projekt, aby tento bolo možné v budúcnosti realizovať.  Jedná sa o napojenie cesty spod 

Tarče na hlavnú cestu od Novoveskej Huty. 

 

Ing. Kubičár: 

          a./ Požaduje zamedziť vandalizmu  v meste. Poukázal na skutočnosť, že vandali zničili detské 

ihrisko pri obchodnom centre LIDL  / prijať normu, aby vandali  boli trestne stíhateľní /. 

          b./ Žiada prijať právnu normu pre mesto v náväznosti na existujúce právne predpisy, aby každý 

investor v meste  dokončil  svoju  investíciu v určenom čase, / poukázal na dlhodobo rozostavané objekty 

na ul. Starosaskej, ako aj na parcelné miesta, ktoré sú vlastníctvom investorov a nie sú mestom 

udržiavané/.  Túto požiadavku žiada prejednať na zastupiteľstve v rámci  interpelácií. 

 

Ing. Brezovská a občania z bloku č. 2 Za Hornádom: 

          Žiadajú výrub suchého stromu pri pouličnej lampe verejného osvetlenia pred blokom – vchodom č. 

2  na sídlisku  Za Hornádom. 

 

Ing. Andrea Levárska a spol.: 

         MsV č. 6 prejednal žiadosť o renováciu detského ihriska na ul. E.M. Šoltésovej. Stotožňuje sa 

s petíciou  občanov a doporučuje renováciu  a doplnenie  detského ihriska s jeho ohradením.  

 

6./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  12.5. 2014 . 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 

                                                       

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


