
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  16.1.2017 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesení z mesiaca december 2016   
3.  Požiadavky a pripomienky 

      4.  Záver 
 
1.  Zasadnutie otvoril Ing. Michal Beharka – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

2.   Uznesenia č. 29/2016 z mesiaca december – podľa vyjadrenie Ing. Susu  MsÚ sa v priebehu roka 2017  
pokúsi   spracovať projektovú  dokumentáciu riešenia dopravnej situácie pred ZŠ Ing. Kožucha a prekonzultuje ju 
v komisii komunálneho rozvoja. 

 
      Uznesenie č. 22/2016 z mesiaca október je splnené, obslužná komunikácia pri Emkobeli bola opravená 
 

Uznesenie č. 28/2016 –oprava chodníka na uliciach Za Hornádom a Ing. Kožucha - jeho plnenie sa bude sledovať 

 v I. polroku 2017. 

 

3. Požiadavky a pripomienky: 

     Ing. Bubeník informoval o možnom riešení dopravnej križovatky pri Kauflande a o vyjadrení riaditeľa OR PZ a dopravného  
inžiniera k tomuto problému. 

      P. Školník požaduje opravu chodníka na pravej strane Elektrárenskej ulice od mosta pri Sociálnej poisťovni smerom na 
Rázusovu ulicu po parkovisko ObOPZ a taktiež je potrebné opraviť chodník na tej istej strane Elektrárenskej ulice od 
priechodu pre chodcov  smerom do centra.  

      Ing. Kubičár informoval o stretnutí zástupcov Baníckeho spolku Spiš s miestnym farárom ECAV Mgr. Matisom 
o premiestnení busty Trangousta z bývalej SPŠGaB na Banícke námestie. 

  

      Ing. Geletka požaduje, aby MsÚ zabezpečil kontrolu odpratávanie snehu, či firmy, ktoré túto činnosť majú vykonávať ju   
naozaj aj robia. Zároveň upozornil, že na niektorých uliciach je potrebné zabezpečiť po odhrnutí aj včasný následný 
odvoz snehu. 

      Ďalej požaduje, aby sa v zámeroch a prípravných prácach na sprejazdnení „starej rožňavskej cesty“ s napojením  na 

hlavnú cestu  od  Novoveskej Huty pokračovalo – projektovú dokumentáciu vypracovať do stupňa realizácie stavby.  

      Ing. Janovcová poukázala na problém po dopravnej komunikácii tečúcej vody  na Leteckej ulici v smere od Stovy do 

mesta. 

 

4. Záver: 

    Ing. Michal Beharka poďakoval prítomným  za účasť. Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční bude 13.2.2017. 

 

Zapísal:  Ing. Michal Beharka                                                                                                

  

                                                                                                                                                  Ing. Michal Beharka 
                                                                                                                                                    predseda MsV č. 6 
 


