
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 6 ,  Staré mesto - juh zo dňa  21.4.2008 

  

  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení : Ing. Beharka,   

  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského výboru č. 6  

2. Správa a vyhodnotenie pripomienok zo dňa  10. 3. 2008  

3. Prejednanie listu obyvateľov z Ul. Medza  

4. Jarné upratovanie  - vyhodnotenie 

5. Prejednanie požiadaviek daných jednotlivými členmi MV č. 6 

6. Návrh  MV o použití  prostriedkov vo výške 100 000, - Sk  

7. Informácia z MsÚ  

8. Pripomienky a požiadavky  

9. 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 10.3..2008 bola prečítaná a tvorí súčasť tejto 
zápisnice.  
3./ 
MV č. 6 prejednal list Spoločenstva vlastníkov bytov z ul. Medza č. 2. Oboznámil sa 
s obsahom listu, odpoveďou dopravného inšpektorátu OR PZ v Spišskej Novej Vsi 
a odpoveďou MsÚ, odboru výstavby a dopravy. MV č. 6  nemá výhrady voči 
odpovedi MsÚ na list a s odpoveďou sa stotožňuje. 
4./ 



Jarné upratovanie v obvode MsV č.6 sa uskutočnil od 31.marca 2008 do 2. apríla 
2008. Na desiatich miestach boli v rajóne MV č.6 rozmiestnené veľkokapacitné 
kontajnery. Občania boli informovaní cestou TV – Reduta / Infokanal /, cestou  
mesačníka INFORMÁTOR a výveskami, ktoré v uliciach rajónu rozniesli  členovia 
MsV. Členovia MV č. 6 hodnotili priebeh jarného upratovania , ako úspešný.  Jarné 
upratovanie prebehlo bez vážnejších pripomienok od občanov. 
5./  
Aby sa pripomienky a požiadavky členov MV č.6 neopakovali boli prejednané 
všetky                
Požiadavky  dané jednotlivými členmi Mestského výboru č. 6 na rok 2008“  
Toto plnenie pripomienok a požiadaviek vykonal poslanec Ing. Bubeník.  
  
Ing. Brezovská Eva : 
  
1./ Riešiť uloženie kontajnerov na komunálny odpad vzhľadom na ich 
poškodzovanie  (odtiahnutie do Hornádu) pri bloku č. 1 a 2,   na sídlisku Za 
Hornádom.      
- požiadavka trvá – 
  
2./  Riešiť výstavbu provizórneho parkoviska pozdĺž cesty pred blokom č. 1 , na 
sídlisku Za Hornádom . 
- požiadavka trvá - 
  
3./ Dokončiť vyvýšenie chodníka  od bloku č. 1 smerom k  bloku č. 2, na sídlisku Za 
Hornádom  z dôvodu,  že po  daždi sa tam vytvára veľká mláka a chodník je 
neprechodný. 
-  Ing. Pastiran a Ing. Brezovská -  / pover. vybaviť / 
                                                                                                      
4./ Definitívne doriešiť novú cestu, smerom od garáži , zo  sídliska Za Hornádom na 
Ulicu E. M. Šoltésovej,   okolo kotolne. 
- Ing. Bubeník bude jednať s firmou EMKOBEL- 
  
5./  Natrieť  lavičky,  ako aj mostné konštrukcie na sídlisku Za Hornádom a pri 
Zimnom štadióne. 
- vybaví sa s prostriedkov pridel. MV – Ing. Kalafut - 
  
6./ Riešiť signál Mestskej televízie  pre rodinné domy, na ulici Šoltésovej . Táto 
požiadavka bola   už v minulosti nanesená zo strany  Mestského úradu  doposiaľ  
neriešená. 
- požiadavka trvá - 
  
7./ Vyčistiť kanalizačné vpuste, hlavne na sídliskách, pretože po daždi sa vytvárajú 
veľké mláky. 
- požiadavka splnená - 
  
8./ Odvodniť chodník od Potravín   na sídlisku Za Hornádom k autobusovej 
zástavke,  pri SPTŠ. 
- v riešení – podá informáciu Ing. Kalafut - 
  
9./ Upraviť cestu na ulici J. Bottu., Čajaka, Nezvala  



- požiadavka splnená - 
  
10./ Podobne riešiť  príjazdovú cestu zo sídliska Za Hornádom,  na  Mickiewicovú 
ulicu –nenáročným spôsobom 
- v riešení / pri úprave ul. E. M. Šoltésovej / 
  
  
Ing. Forgáč: 
  
1./ Počas letných horúčav  polievať  denne / ráno /  ulicu Gorkého, nakoľko sa   jedná 
sa  o dosť  frekventovanú cestu. 
- požiadavka trvá - 
  
2./ Riešiť s majiteľom  Schell, aby sa trávnik kosil pravidelne,  aj  za živým plotom. 
- požiadavka trvá – zabezpečí Ing. Kalafut po obhliadke - 
p. Morihladko : 
  
1./ Na križovatke ulíc Kukučínova  a Fándlyho doriešiť  prehľadnosť  dopravného 
značenia ,  nakoľko dopravná značka / STOP / je umiestnená tak, že nie je dobre 
viditeľná. 
- požiadavka splnená -  
  
Ing. Matejovie: 
  
1./ Opraviť chodníky na ulici Tajovského  a Borovského. 
- požiadavka trvá – urobia sa po zime vyspravky - 
  
2./ Vstúpiť do jednania s Vodárenskou  spoločnosťou, aby sa opravila kanalizácia na 
ulici Hurbanovej. V čase prívalových dažďov vyráža kanalizácia zo splaškami. 
- zabezpečí Ing. Pastiran – cestou MsÚ, odb. výstavby a dopravy sa požiadavka 
nanesie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. - 
  
 p. Bukovinský: 
  
1./ Požaduje opraviť  cestu medzi  Ul. Šoltésovou   a sídliskom Za Hornádom, 
smerom okolo kotolne  a označiť tiež  prejazd  buď   dopravnou značkou tak ,  aby  
tento prejazd využívali  iba majitelia garáži, prípadne  upraviť pre nich vjazd iba  
z jednej strany.  
- požiadavka v riešení -  
  
2./ Požaduje  upraviť breh rieky Hornád , oproti Schell  -   dať ju do  pôvodného 
stavu  a  vyregulovať. 
- Ing. Bubeník – zabezpečí jednanie s Povodím Bodrogu a Hornádu - 
  
 Ing. Bubeník: 
  
1./  Rozšíriť a opraviť chodník na ulici Tehelnej. 
-požiadavka trvá - 
  



2./ Vysadiť a upraviť  vyšliapané plochy nízko- rastúcimi kríkmi, alebo tieto plochy  
zasypať kôrou.. 
- požiadavka trvá - 
3./ Okolo Zimného štadióna upraviť okolie, umiestniť viac nádob na  odpadky a  
vysadiť  kríky. 
- požiadavka trvá  
  
4./ Doriešiť  kontajneriská  zastrešením  a ohradením. / Podľa  vzoru iných miest, 
napr. mesta Krompachy / 
- v riešení -  
  
5./ Navrhuje, aby pridelené finančné prostriedky pre Mestský výbor č. 6   sa použili 
na  opravu chodníkov,  obrubníkov, vymaľovanie lavičiek a zábradlí v rajóne výboru. 
- v riešení - 
6./ 
MV č. 6  odsúhlasil, že z pridelených  prostriedkov 100 000, Sk  sa  polovica použije 
na  nákup farieb. Tieto  sa použijú na náter lávok a lavičiek  podľa určenia odd. 
komunálneho servisu.  O druhej polovici finančných prostriedkov rozhodne MV na 
svojom ďalšom zasadnutí v mesiaci máji. Finančné prostriedky sa použijú na 
výstavbu detského ihriska na ul. Nábrežie Hornádu, alebo na nákup zatravňovacích 
panelov , ktoré by sa požili  pre parkovacie plochy  - ich rozšírenie na sídl. Za 
Hornádom pred blokom č. 1. 
  
7./ 
Informácie z MsÚ podal Ing. Pastiran a Ing. Bubeník 

-         zmena rozpočtu – 
-         záverečný účet mesta – 
-         MsZ sa uskutoční dňa 24.4.2008 

  
8./ 
Ing. Forgáč: 
  
Požaduje, aby Mestská polícia zabezpečila  pravidelne a opakované hliadkovanie na 
benzínovej pumpe SCHELL a  to z dôvodu rušenia nočného kľudu. Mládež  
nadmerne požíva alkoholické nápoje, robí hluk v priestoroch uvedeného zariadenia. 
Žiada preveriť, či je možne zakázať , alebo obmedziť predaj alkohol. nápojov na tejto 
stanici.  
  
9./ 
Na záver predseda MV č. 6 poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
Ďalšie zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční dňa 19. 5. 2008 

              
  
  
  
  

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

                                                                                           predseda MsV č. 6 
  



  
  
  
Prílohy: 
1 x prezenčná listina 
1 x list Spoločenstva vlastníkov bytov – Medza č. 2 
1 x vyhodnotenie plnenia pripomienok zo dňa 10. 3. 2008 


