
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11.5.2015 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :      podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia zo zasadnutia 9.3.2015 a 13.4.2015 
3.  Jarné upratovanie 
4.  Rozdelenie ulíc 
5.  Požiadavky a pripomienky 

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

2./ V druhom bode bola vykonaná kontrola uznesenia. Písomné  vybavenie vznesených požiadaviek a  
pripomienok z mesiaca marca a apríla, prezentoval Ing. Beharka.  

3./  Ku  jarnému upratovaniu  informoval  Ing. Beharka, že neboli zaznamenané žiadne sťažnosti o  rozmiestnení 
veľkokapacitných kontajnerov v rajóne MsV č. 6.  

4./V tomto bode MsV schválil rozdelenie ulíc medzi poslancov a členov MsV č. 6 podľa predloženého 
materiálu. 

5./ Požiadavky a pripomienky 

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 na 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. 

          Túto požiadavku prerokuje Ing. Beharka a Ing. Bubeník, s vedením mesta. 

 

MsV č.6: /opakovaná požiadavka / 

Členovia MsV č. 6 žiadajú zástupcov mesta, aby vstúpili do jednania s KSK – Košice vo veci opravy cesty pred 
Sociálnou poisťovňou smerom od N. Huty a chodník a to  vyspádovaním tejto cesty a chodníka , alebo 
vybudovaním kanalizačnej vpuste tak, aby sa  tam nevytvárala  mláka dážďovej vody, keď prší. 

              Prosíme písomnú odpoveď.            

 

Ing. Záborská: 

 V lokalite Kozí vrch  konkretizovať  zlý stav chodníkov, ktoré je potrebné opraviť. Prosíme zodpovedných, aby 
u Ing. Záborskej zistili, ktoré chodníky požaduje opraviť.   

           Prosíme  zodpovedných o vybavenie požiadavky a písomnú odpoveď pre MsV. 

 

Ing. Geletka: 

Požaduje vyasfaltovanie cesty a chodníkov ku vchodu do MŠ na ul. E. M. Šoltésovej. 

           Nebola daná odpoveď. Prosíme o písomne vyjadrenie. 

 

 

 



 

 

p. Vernársky: 

Požaduje osadiť zberné koše na chodník pre psie exkrémenty  v  počte  /2 alebo 3/ v lokalite okolo Hornádu  a to 
od budovy Sociálnej poisťovne  až  po vchod  na futbalový štadión  Lokomotíva Bane – SNV. 

          Prosíme písomnú odpoveď. 

 

Ing. Janovcová: 

Požaduje , aby  v lokalite Kozí vrch bola obnovená autobusová doprava – minibusom.  Túto požiadavku 
navrhujeme predložiť na najbližšie zasadnutie komisie komunálneho rozvoja. 

         Prosíme o písomnú odpoveď. 

 

6./ Záver: 

Ing. Beharka  poďakoval prítomným  za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  8.6. 2015  o 15,00 hod. 
v priestoroch  hotela Šport.  

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                            Ing. Michal Beharka 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


