
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 6 ,  Staré mesto- juh zo dňa  19. 5. 2008 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Ing. Beharka,  Ing. Matejovie 

 Program: 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského výboru č. 6  

2.  Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov ul. Medza č. 2 - realizácia oplotenia  - 
výstavba       

3.    U z n e s e n i e  

4. Žiadosť zástupcu zdravotníckych zariadení na ul. Nábrežie Hornádu 

5.   Vybavenie pripomienok zo dňa 21.4.2008 

6. Plán zasadnutí  MsV č. 6 na II. polrok 2008 

7. Separovaný zber – návrhy 

8.    Informácia  z činnosti MsP 

9. Požiadavky a pripomienky  

10.  Záver 

  
1/  Zasadnutie MsV  otvoril jeho predseda, privítal prítomných členov.  
2/ Prejednal žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Medza č. 2. Žiadosť 

prezentoval Ing. Kubičár a JUDr. Jaduščák. Žiadosť predložili aj MsÚ - odboru 
výstavby. Žiadajú, aby sa  vykonalo oplotenie okolo staveniska a to z  ul. 
Medza, od rodinných domov až po naprojektované schody, ktoré budú viesť 
k nákupnému centru LIDL. Na jednaní predložili zakreslený situačný plán 
a žiadajú kladné vyjadrenie MsV č. 6. 

4/ MsV č.6 prejedal žiadosť zástupcu zdravotníckych zariadení na Nábreží 
Hornádu. Žiadosť prezentovala  Dr. Marcela Toporcerová. Zdravotnícke 
zariadenia v danej lokalite žiadajú urýchlene vybudovať aspoň provizórnu 
cestu pre sanitné vozidlá k týmto zariadeniam. Uviedla, že s danou 
požiadavkou sa obrátili aj na MsÚ – odbor výstavby. S vybavením 
a  odpoveďou  na ich požiadavku  nie sú spokojní, preto žiada o podporu  pre 
vybavenie ich žiadosti MsV č. 6, nakoľko  sa  dané zariadenie  nachádza 
v jeho  lokalite. 

          



MsV č. 6 na základe hore danej požiadavky Dr. Marcely Toporcerovej, 
zástupkyne  zdravotníckych zariadení na Nábreží Hornádu  žiada  MsÚ - 
odbor výstavby a dopravy, aby urýchlene  zabezpečil aspoň provizórnu cestu 
pre sanitné vozidlá k zdravotníckym zariadeniam v uvedenej lokalite. 

  
5/ Vybavenie  požiadaviek  zo zasadnutia v mesiaci apríli bolo predložené na 

osobitnom liste. K tomuto bodu sa vyjadril prítomný zástupca MsP. Uviedol, že 
MsP bude pravidelne vo večerných hodinách kontrolovať benzínovú stanicu 
Schell so zameraním, či mládež nepožíva v jej priestoroch nadmerne 
alkoholické nápoje. 

  
6/ MsV č. 6 určil plán zasadnutí na II. polrok 2008. Zasadnutia sa uskutočnia 

v termínoch:  - júl  /nezasadá/ 
                                - august /nezasadá/ 
                               - 8. septembra 2008 
                                - 13. októbra 2008 
                                - 10. novembra 2008 
                               - 15. decembra 2008 
  

Zasadnutia sa naďalej budú konať v zasadačke Hotela Šport vždy zo 
začiatkom o 16.00 hodine v uvedených termínoch. 

  
7/ Ing. Bubeník podal návrh pre MsÚ - oddelenie komunálneho servisu, aby  sa 

separovaný zber prevádzal priamo vo vchodoch činžiakov. Do každého 
 vchodu by sa dali farebné plastové nádoby s vrecami. Určila by sa 
zodpovedná osoba, ktorá za úplatu by tieto nádoby vyprázdňovala do 
kontajnerov. 

  
MUDr. Pukluš k separovanému zberu podal návrh pre MsÚ - odd. 
komunálneho servisu, aby sa do obchodov  a do  iných verejne prístupných 
miest  umiestnili schránky na nebezpečný odpad /napr. batérie - monočlánky/. 

          Na podané návrhy zodpovedal Ing. Kalafut. 
  
8/ Správu z práce MsP za posledný mesiac podal p. Milan Hudáček. 

- vražda  občana  na ul. Potočnej a výjazd MsP do osady Vilčuňa, 
- zaistená skupina mladých ľudí, vykrikujúcich fašistické hesla, 
- bežne úlohy – kontroly. 

  
9/ Požiadavky a pripomienky: 
  p. Bukovinský: 

Od domu č. 2 na Kukučinovej ul. po dom č. 7 na ul. Elektrárenskej urobiť 
a vyasfaltovať chodník.  Jedná sa približne o dĺžku chodníka cca 15 m. 
Požaduje odpoveď. 

  
Ing. Brezovská: 
Žiada, na sídl. Za Hornádom pred vchodom č. 2 okolo kontajneriska urobiť 
plot, aby sa zamedzilo opakovanému hádzaniu kontajnerov do rieky  Hornád. 

  
 9/ Na záver predseda MV č. 6 poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončil. 



Ďalšie zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční dňa 16. 6. 2008 
              

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

                                                                              predseda MsV č. 6 
  

UZNESENIE: 

MsV č. 6 podporuje žiadosť občanov  zastúpených  v  Spoločenstve vlastníkov bytov, 
z ulice Medza č. 2, tak ako ju predložili  na  MsÚ - odboru výstavby v Spišskej Novej 
Vsi. MsV č. 6 žiada kompetentných pracovníkov, aby túto žiadosť zosúladili 
s platnými právnymi predpismi, spolu s investorom a realizátorom stavby nákupného 
centra LIDL, ako vynútenú investíciu. 

 

Termín plnenia:  Ihneď 

Zodpovedný:   MsÚ - odbor výstavby a dopravy 


