
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  12.12.2016 

Prítomní :              podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :          podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 
Občania:                1 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca októbra  a novembra 2016   
3.  Požiadavky a pripomienky 

      4.  Záver 
 
1./  Zasadnutie otvoril poslanec MZ, Ing. Marian Bubeník, Privítal  členov na zasadnutí MsV č. 6. 

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Ing. Marian Bubeník prečítal písomne odpovede na požiadavky 
a pripomienky , ktoré boli vznesené na októbrovom  a  novembrovom   zasadnutí MsV č. 6.  
 
K uzneseniu č. 17 / 2016 z mesiaca októbra členovia uviedli, že sú nespokojní s vybavením pripomienky vo veci vydávania 
rezidenčných kariet, ktoré nežiadali vydávať len pre územie MsV č. 6. Mesto sa rezidenčnými kartami bude v budúcnosti 
ešte zaoberať. 
 
Pri uznesení č. 19 /2016 z mesiaca októbra. Uznesenie splnené. 
 
.K uzneseniu č. 21 / 2016 z mesiaca októbra členovia MsV č. 6 uviedli, že túto požiadavku žiadajú vybaviť v I. etape roku 
2017 a to upravením primeranou kameninovou frakciou. Plnenie uznesenia v sledovaní. 
 
K uzneseniu č. 22 / 2016 z mesiaca októbra požaduje JUDr. František Ľach, aby bola dovezená kamenina do priestoru, ktorý 
občania požadujú opraviť.  Občania si svojpomocne kameninu rozhrnú a upravia priestor, vzhľadom na zatiaľ vhodné 
počasie .Ing. Bubeník uviedol, že oprava cesty sa vykonáva novým asfaltom. 
 
K  uzneseniu č.  24 /2016 z mesiaca októbra. pán Školník dodá fotodokumentáciu z nevyčistených verejných priestranstiev.  
Nafotená fotodokumentácia bola odovzdaná Ing. Milanovi Muchovi  na riešenie pre oddelenie životného prostredia a pre 
oddelenie výstavby. 
 
K uzneseniu č. 25/2016 bolo konštatované, že sťažnosť bola neopodstatnená. 
 
K uzneseniu č. 27/2016 Ing. Geletka uvádza pripomienku, že verejné osvetlenie nie je v norme. Odpoveď k uzneseniu  
nepostačuje. Ing. Geletka v rajóne MsV č. 6 urobí pasportizáciu osvetlenia a cestou MsV č. 6 bude žiadať zvýšiť svietivosť 
najmä na frekventovaných miestach. 
 
K uzneseniu  č. 28/2016 sa uviedlo, že jeho plnenie sa bude sledovať v I. polrok 2017. 

3./ Požiadavky a pripomienky: 

MsV č. 6 doporučuje MsÚ zaoberať sa dopravnou situáciou pred ZŠ na ul. Ing. Kožucha a to konkrétne parkovaním áut pre 
zamestnancov školy, ako aj príjazdovou cestou pre rodičov, ktorí vozia deti do školy tak, aby nedohádzalo ku kolíziám stretu 
áut so žiakmi školy a zamestnancami. Túto požiadavku naniesol pred MsV č. 6 Ing. Vaľko  - riaditeľ ZŠ Ing. Kožucha.  
           Na požiadavku z časti bolo zodpovedané Ing. Bubeníkom a Ing. Geletkom, že je potrebné vypracovať projektovú 
dokumentáciu, vyčísliť náklady na požadovanú úpravu a toto prejednať v komisií dopravy. Ďalej požiadavku presunúť na 
MsV č. 7, kde podľa rajonizácie sledovanie jej plnenia patrí  
4./ Záver: 

Ing. Marian Bubeník, poďakoval prítomným  za účasť. Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 19.1.2017 . 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                                                                  Ing. Michal Beharka 

                                                                                                                                                  Predseda MsV č. 6 


