
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  13.4.2015 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia zo zasadnutia 9.3.2015 
3.  Informácie od poslancov 

      4.  Vývesky k Jarnému upratovaniu 
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 mala byť vykonaná kontrola uznesenia. Písomné  vybavenie vznesených požiadaviek a  
pripomienok z mesiaca marca 2015 nebolo MsV predložené, preto sa táto kontrola presúva na mesiac máj.  

3./ Ing. Beharka a Ing. Bubeník informovali členov, že v stredu /15.4.2015/ zasadá MsZ. Program je na 
pozvánke, ktorá je zverejnená na stránke mesta. 

4./ Ku  jarnému upratovaniu  informoval Ing. Beharka o predbežnom rozmiestnení veľkokapacitných 
kontajnerov v rajóne MsV č. 6. Občania sú o tomto rozmiestnení informovaní  cestou TV Reduta, cestou  
mesačníka“ I-čka“  a výveskami, ktoré  boli  odovzdané členom  na  zasadnutí. 

5./ Požiadavky z MARCA 2015: 

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. Kubi čár: 

- 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 dážďovej vody, keď prší. 

Ing. Geletka: 

Žiada, aby sa opravila cesta na zberný dvor. 

 

Požiadavky z APRÍLA 2015: 

Ing. Ľach: 

Kedy sa plánuje z realizáciou  výstavby  nákupného centra BILA na priestranstve -  oproti Polícii. Pýtajú 
sa ho občania .  Prosí odpoveď. 

 



 

Ing. Záborská: 

Opraviť chodníky  v lokalite Kozí vrch. Stav chodníkov je veľmi zlý. Prosí zodpovedných o zabezpečenie 
ich opravy a zároveň požaduje odpoveď, kedy sa s opravou začne. 

 

Ing. Záborská: 

Riešiť prechod od nákupného centra LIDL na ul. Leteckú. 

          Bola daná odpoveď od Ing. Muchu, že túto požiadavku bude riešiť s Ing. Lukáčom, kapitánom 
Dopravného inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Ing. Janovcová: 

Požaduje informačnú tabulu pre MsV č. 6  v lokalite Kozí vrch. 

           Zodpovedal  Ing. Bubeník. Občania sú o veciach  v meste informovaní cestou TV – Reduta, cestou 
Mesačníka  - „I čka“, ako aj na webovej stránke mesta. Informačná tabuľa by nesplnila svoj účel. 

 

Ing. Geletka: 

Požaduje prečistiť vpuste. 

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

Požaduje opraviť  cestu na zberný dvor. 

          Zodpovedal Ing. Mucha k oprave cesty na zberný dvor. Cestu opraví firma B-Nova s.r.o. Spišská 
Nová Ves.  Na opravu  použije recykliku. 

 

PhDr. Demečko PhD: 

Zaujímal sa, ako je riešený problém občanov z ul. J. Čajáka. 

            Občania boli o ich vyriešení problému informovaní listom z odboru dopravy uviedol Ing. Beharka. 

Ing. Mucha doplnil, že sporná plocha bude zatrávnená.  

 

Ing. Kubi čár: 

Požaduje, aby územného konania pri nákupnom centre LIDL sa zúčastnili aj občania z ul. Nad Medzou.  

MsV č. 6 doporučuje MsÚ, odboru výstavby prizvať na stavebné konanie aj Ing. Kubičára. 

 

Požaduje osadiť sochu Trangousta pred Multicentrom, Nábrežie Hornádu č. 14. 

Ing. Bubeník navrhuje Komisií kultúry prizva ť na zasadnutie Ing. Kubičára, kde by požiadal o jej kladné 
stanovisko na osadenie uvedenej sochy. 

 

6./ Záver: 

Ing. Beharka  poďakoval prítomným  za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  11. 5. 2015  o 15,00 
hod. v Multicentre , Nábrežie Hornádu č. 14 v zasadačke OOCR – Spiš. 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                            Ing. Michal Beharka 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


