
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  12.9.2016 

Prítomní :              podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :          podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :     podľa prezenčnej listiny 
Občania:                0 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Júna 2016 
3.  Informácia poslanca  Ing. Bubeníka 

      4.  Informácia z činnosti MsP 
5   Požiadavky a pripomienky 

      6.  Záver 
 
 

1./  Zasadnutie otvoril Ing. Marian Bubeník, poslanec MZ.  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 júnovom zasadnutí MsV č. 6. 

3./ V treťom bode jednania podal informoval Ing. Marian Bubeník zo zasadnutie predsedov MsV, ktoré sa uskutočnilo dňa 
8.6.2016. Predložil zápisnicu z tohto stretnutia, s ktorou sa členovia mohli oboznámiť. 

- obnova ciest v rámci projektov v meste, 

- urgentné riešenie cesty do obytnej zóny „ Červený Jarok“ 

- vybudovanie cyklotrás v meste, ktoré budú financované z prostriedkov mesta 

4./ Z činnosti Mestskej polície podal  informáciu pán Daniel Školník. Cez letné mesiace riešili dva vážne prípady občanov, 
kde bolo podozrenie z vážneho poškodenia si zdravia. Požiadal členov MsV č. 6, aby informovali  občanov vo svojom okolí, 
že pri akomkoľvek narušení verejného poriadku je potrebné ihneď kontaktovať MsP. 

6./ Požiadavky a pripomienky: 

MsV č. 6: / Ing Bubeník, Ing. Janovcová/ doporučuje Mestu Spišská Nová Ves do budúcna nainštalovať vo všetkých školách 
kamerový systém, ktorý by bol napojený na záznam kamerového systému v centrále. Predchádzalo by sa poškodzovaniu 
majetku a vandalizmu. 

MsV č. 6: / Ing. Bubeník / Požaduje, aby  hliadky MsP častejšie kontrolovali okolie kotolní v celom meste. Na týchto 
objektoch sa pácha vandalizmus – rozbíjanie okien a opravné fasády  na kotolňách sa poškodzujú grafitmi.  

MsV č. 6: / Ing. Mucha / Na zasadnutie v mesiaci Októbri 2016 predloží kompletné technické riešenie opravy ul. Leteckej 
 / stekajúca voda od STOVY/, ako aj technické riešenia opravy ulíc v rajóne MsV č. 6. 
 

7./ Záver: 

Ing. Marian Bubeník, poďakoval poslancom a členom za účasť. Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 10.10. 2016 . 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                                                                  Ing. Michal Beharka 

                                                                                                                                                  Predseda MsV č. 6 

 

 

 
Príloha: 

Prezenčná listina 


