
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  8. 10. 2012 

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia  
3.  Jesenné upratovanie 
4.  Informácie z práce MsÚ    
6.  Informácie z činnosti MsP  
7.  Požiadavky a pripomienky 

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

2./    V druhom bode bolo konštatované, že uznesenia  z mesiaca  september  2012 sú splnené.   

3./    Jesenné upratovanie  v rajóne MsV č. 6 bude v dňoch  od  15. 10. 2012  do 18. 10. 2012. Pristavené        
veľkokapacitné  kontajnery  sa rozmiestnia   na  nezmenených  stanovištiach.   Občania o rozmiestnení 
kontajneroch  budú  informovaní  cestou TV – Reduta, cestou  mesačníka „ IČKA,  ako aj od členov MsV č. 6.  

Rozpis  pre miesta  pristavenia veľkokapacitných kontajnerov sú v prílohe. 

4./    Informácie o komunálnom servise predniesol Ing.  Slavomír Kriger. 

5./    Informácia o požiadavke : p. Maroš  Makula,  Lesná č, 3422/22, v Spišskej Novej Vsi 

požiadal  mesto Spišská Nová Ves o schválenie  prenájmu plochy pre zriadenie  obchodu v lokalite Vilčurňa 
v Spišskej Novej Vsi o rozlohe 16 m2 na zriadenie obvodu  „Rozličný tovar“ . 

Stanovisko všetkých členov po diskusii  a vyjadrení každého z prítomných členov MV podľa prezenčnej listiny. 

Záver: Jednomyseľné kladné stanovisko. 

Uvedená aktivita je ústretovým  konaním pre obyvateľov priľahlých ulíc. 

Zriadením predajne sa umožní obyvateľom nakupovať v blízkosti miesta bydliska a nebudú nútení za nákupom 
základných komodít dochádzať aj viac ako kilometer. 

Pri dodržiavaní požiadaviek na predajňu potravín očakávame zvýšenie hygienického štandardu a poriadku 
v okolí uvedenej prevádzky nakoľko v opačnom prípade zasiahne ústav verejného zdravotníctva 

Kladne vnímame iniciatívu občana pre obyvateľov vo svojom okolí. 

 

6./    Informácie z  MsÚ úradu  predniesol  Ing. Pastiran.  

      -   problematika plánovanej opravy miestnej komunikácie 

      -   problematika v otázke požiadavky p. Kováča na dovoz zeminy na úpravu okolia bytoviek 

      -   požiadavka na opravu vozoviek predovšetkým na ulici Stojan  nebola realizovaná frézovaním ani 
prerezávkou z dôvodu , že uvedený bezprašný povrch nie je položený na spevnenom podklade ale iba na 
zhutnenom podklade a tak technicky optimálnym  riešením bolo vykonanie opravy spôsobom, ako bolo 
vykonané teda zalievaním asfaltom.  

 

7./   Informáciu z činnosti MsP predniesol p. Školník 

       - v období od posledného zasadnutia MV nedošlo k závažným problémom v 6. obvode. 

 



8./   Požiadavky a pripomienky: 

Ing. Kubi čár:  

Predniesol informáciu o potrebe na dokončenie Baníckeho námestia podľa plánu.. 

MUDr. Pukluš: 

Dotazuje sa či na dokončovacích prácach Baníckeho námestia a na ich financovaní majú účasť existujúce banské 
podniky a subjekty, teda existujúce hlbinné bane a povrchové bane. V súčasnosti sú to pravdepodobne 
dostatočne  solventné podniky ako je   VSK a.s. – Novoveská Huta  a VSK – Minerál s.r.o – Lom Spiš Gretla. 

Ing. Kubi čár:  

Požiadavku na finančnú či  inú  účasť je potrebné týmto podnikom adresovať a to je úlohou mesta. 

p. Bučko: 

Priniesol fotodokumentáciu z južnej časti Mestského obvodu č. 6  / lokalita Vilčurňa /a to predovšetkým  
neporiadku v okolí bytových domov a neporiadku v okolí veľkokapacitných kontajnerov, a to hlavne spôsob ich 
znehodnocovania a znečisťovania vylievaním fekálií obyvateľmi, ktorí bývajú v chatrčiach, kde nemajú 
kanalizáciu a prívod  vody.  Riešením by bolo upraviť kanalizáciu na vylievanie tekutého a fekálneho odpadu.  

Ing. Pastiran: 

Predniesol požiadavku Ing. Brezovskej – v minulosti členky MV.č.6 : 

      -   prehodnotiť a upraviť zeleň na sídl. Za Hornádom a ul. E. M. Šoltésovej – prerezávku aj dovýsadbu 

      -   problematika parkovania v týchto lokalitách 

      -   požiadavka na osvetlenie lávky  cez rieku Hornád medzi  ul. Ing. Kožucha a Za Hornádom 

 

9./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  12.11. 2012 . 

 

 

 

 

Zapísal:  predseda MsV č. 6                                                       MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


