
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 6 ,  Staré mesto- juh zo dňa  10.3.2008 

  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení : Ing. Beharka,  Ing. Bubeník, Ing. Brezovská 

  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského výboru č. 6  
2. Správa a vyhodnotenie pripomienok zo dňa  18.2.2008  
3. Informácie z MsZ  
4. Jarné upratovanie  
5. Návrh predsedu MV o použití  prostriedkov vo výške 100 000, - Sk  
6. Informácie  členov MsP  
7. Informácia z MsÚ  
8. Informácie  členov MV z im pridelených ulíc v rajóne MV  
9. Pripomienky a požiadavky  
10. Záver  

  
1./ 
Zasadnutie MsV  otvoril jeho predseda, privítal prítomných členov.  
  
2./ 
Na pripomienky z posledného zasadnutia bola daná písomná odpoveď. Správa 
o vybavení pripomienok zo dňa 18.2.2008 bola prečítaná a tvorí súčasť tejto 
zápisnice.  
  
3./ 
Informáciu z Mestského zasadnutia , ktoré sa konalo dňa 27.2.2008 podal  MUDr. 
Pukluš 

-         správa o kontrolnej činnosti 
-         správa o zahraničných cestách 
-         analýza sociálnych služieb 
-         žiadosti o dotáciu v mestskej časti Novoveská Huta 
-         projekty Základných škôl 
-         projekt Baníckeho námestia / bude v obvode MV č. 6 / 
-         odmeňovanie pracovníkov aparátu mesta 
-         zriaďovacia listina Zoologickej záhrady mesta Sp. Nová Ves 
-         vymáhanie pozdĺžnosti  v oblasti nehnuteľností 

  
4./ 



Jarné upratovanie v obvode MsV č.6 sa uskutoční  od 31.marca 2008 do 2. apríla 
2008. Na desiatich miestach budú v rajóne MV č.6 rozmiestnené veľkokapacitné 
kontajnery. Občania budú informovaní cestou TV – Reduta / Infokanal / , cestou  
mesačníka INFORMÁTOR a výveskami, ktoré v uliciach rajónu roznesú členovia 
MsV.  Vytlačený oznam tvorí súčasť tejto zápisnice. 
  
5./ 
MUDr. Pukluš navrhol členom, aby s konečným rozhodnutím o investovaní 
pridelených finančných prostriedkov vo výške 100 000,- Sk pre MsV č. 6 sa rozhodlo 
po ukončení jarného upratovania. Zároveň vyzval členov, aby predniesli na 
nasledujúcom zasadnutí úlohy, ktoré je v rajóne potrebné a nutné prioritne  riešiť 
a ktoré by preinvestovaním uvedených prostriedkov pomohli občanom. Členovia  
s návrhom predsedu vyslovili súhlas.  
6./ 
Informácie z MsP podal p. Školník a p. Hudáček: 

-         v minulom mesiaci objasnených cca 5 trestných činov, ktoré boli postúpené 
Obvodnému oddeleniu. PZ v Spišskej Novej Vsi 

-         použitý služobný pes – pri krádeži  
-         bola použitá zbraň voči psovi na ul. Leteckej 
-         bol daný podnet za týranie psa   
-         rozširuje sa vandalizmus mládeže  / ako príklad hovorili o vandalizme na ul. 

Letnej, kde pristihnutí páchatelia dávali veci do pôvodného stavu /. 
  
7./ 
Informáciu z MsÚ podal Ing. Pastiran.. Hovoril o teraz prioritnej úlohe mesta a to 
jarnom upratovaní, ktoré v meste prebieha. Na jarné upratovanie je vypracovaný 
harmonogram, podľa  ktorého sa majú  vyčistiť a upraviť všetky ulice  v meste po 
zime.  
  
Zodpovedal na otázku  predsedu MsV:  „ Komu patrí budova na rohu ul. Školskej 
a Hviezdoslavovej, oproti budove starého súdu a ako sa využije parcela, kde bolo 
v minulosti  Letné kino ? „ 
        Odpoveď :  
        Rohová vilka bola vlastníctvom VUC, ktorý budovu predal súkromnej osobe. Ide 
teda o súkromný objekt. 
        Parcela, kde bolo v minulosti Letné kino sa predpokladá na využitie cesty 
a parkovacích miest pre blízke organizácie. 
  
8./  
Členovia MsV č. 6 uviedli, že  po skončení jarného upratovania jednotlivé ulice  
prejdú .  Skontaktujú sa aj s občanmi  a následne  budú informovať MsV o tom ,  
ktoré potreby  je treba riešiť. 
  
  
9./ 
 Ing. Matejovie: 
1./ 
Žiada, aby sa na ul. Tolstého opravila cesta. Sú tam výtlky  a je potrebné ich opraviť. 
2./ 



Na ul. Hurbanovej pred domom č. 18  žiada opraviť cestu v rozmedzí, asi 1 m x 1 m. 
Je tam vyrezaný asfalt. Žiada  aby bola cesta  daná  do pôvodného stavu.  Túto  
požiadavku  už urguje. 
  
  
p. Bukovinský: 
  
1./  
Opraviť chodníky na ul. E. M. Šoltésovej 
2./ 
Oceľová konštrukcia Zimného štadiónu hrdzavie, a je potrebné natrieť zhrdzavené 
časti. 
3./ 
Chodník okolo hlavnej cesty na ul. Duklianskej, smer - Smižany,  ako je Autoves je 
na jednej strane  chodník prepadnutý. Žiada o jeho  opravu. 
  
  
Ing. Forgáč: 
  
l./  
Obrubníky na ul. Gorkého   žiada opraviť po zime. 
  
2./ 
Pri rekonštrukcií Daňového úradu  má požiadavku, aby sa počítalo aj s opravou 
chodníka ku Daňovému úradu. 
  
3./ 
Žiada, aby policajti  častejšie kontrolovali úseky, kde je znížená rýchlosť na 40 km. 
Túto značku mnohí vodiči nerešpektujú najmä na ul. Gorkého. 
  
p. Morihladko: 
  
1./ 
Žiada, aby boli splnené jeho požiadavky a pripomienky, ktoré vzniesol v 
„Požiadavkách daných jednotlivými členmi MsV č. 6 ešte v r. 2007“, ako aj 
požiadavky a pripomienky ktoré podal pred týmto zasadnutím. Jeho pripomienky 
a požiadavky sú uvedené v Zápisniciach MV č. 6. 
  
10./  
Záverom  predseda MsV č.6  prítomným členom poďakoval za účasť, zaželal 
príjemné Veľkonočné sviatky a zasadnutie ukončil.  
Ďalšie zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční dňa 21.4.2008 

              
  
  
  
  
  

Zapísal : M. Bujňák  
                                                                                            MUDr. Ján   Pukluš, v.r.  



                                                                           predseda MsV č. 6 
  
  

  
  
Prílohy: 
1 x prezenčná listina 
1 x vyhodnotenie plnenia pripomienok zo dňa 18.2.2008 
1 x oznam o jarnom upratovaní 
 
 


