
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  8.decembra 2008 

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

1. Otvorenie  zasadnutia MsV č. 6 
2. Vyhodnotenie pripomienok, zo dňa 10. novembra 2008 
3.  Vyhodnotenie činnosti práce MV č. 6 za rok 2008 
4.  Hlavné úlohy na r. 2009 
5. Plán zasadnutí MV č. 6 v I. polroku 2009 
6 Informácie poslanca 
7. Požiadavky prítomných  členov MsV 
8. Rôzne a záver  

 
l./ Zasadnutie MsV otvoril jeho predseda, privítal prítomných  

2./  V druhom bode sa konštatovalo, že písomné vy bavenie pripomienok MV č. 6 zo dňa 
10.11.2008  nebolo predložené.. Členovia sa s vybavením týchto pripomienok oboznámia 
v mesiaci  Január 2009. 

3./ Predseda MV č. 6 vykonal  zhodnotenie práce MV č. 6 za rok 2008. Členom MV č. 6 sa 
poďakoval  za ich účasť na zasadnutiach  MV a za aktívny prístup pri riešení požiadaviek 
občanov, ktorí v rajóne MV č. 6 bývajú.  Vyslovil presvedčenie, že aj v nasledujúcom roku sa 
členovia budú aktívne zapájať do práce MV a pomáhať riešiť požiadavky občanov.  

4./  K bodu Hlavné úlohy na r. 2009 informoval Ing. Kalafut, že sa plánuje uskutočniť porada 
predsedov MV, kde budú informovaní s predložením, ako aj plnením Hlavných úloh MV na 
r.2009.  MV č. 6  podľa predložených požiadaviek od jednotlivých členov  na osobitnom liste 
prikladá k tejto zápisnici Hlavné úlohy na rok 2009. K doplneniu uvedeného bodu, alebo 
inému prepracovaniu Hlavných úloh na r. 2009 sa MV vráti  na svojom zasadnutí v mesiaci 
Január 2009. 

5./ Členovia MV odsúhlasili ,plán zasadnutí MV č. 6 na I. polrok 2009 takto: 

26. január 2009 

16. február 2009 

16. marec 2009 

20. apríl  2009 

18. máj 2009 

15. jún 2009 

        Zasadnutia sa budú konať zasadačke hotela Šport. Občania o zasadnutiach MV č. 6 budú 
informovaní  cestou vyveseného oznamu na informačnej tabuli v nákupnom centre COOP – 
Jednota. 

 



6./ MUDr. Pukluš informoval členov MV č. 6, že dňa 11.12.2009 sa uskutoční zasadnutie 
Zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves. Požiadal členov, ak majú požiadavky  nech tieto do 
uvedeného termínu predložia  na  interpeláciu , ktorú by na zasadnutí predniesol. 

7./  V tomto bode sa členovia MV uzhodli, že žiadajú 

 

1./ Aby kompetentné oddelenie MsÚ zabezpečilo retarder na križovatke ulíc  Fandlyho 
a Kukučínova. Opakovaná požiadavka. 

 

2./ Vyzvať obchodný reťazec LIDL v Spišskej Novej Vsi, aby navrhol riešenie na osvetlenie 
priestoru za jeho budovou. V nočných hodinách sa tam grupuje rušitelia nočného ľudu. 
Občania sa sťažujú.  MV navrhuje, aby obchodný reťazec do tohto priestoru zabezpečil 
senzorové osvetlenie. 

 

3./ Ing. Forgač navrhol MV č. 6, aby pre budúci rok  usporiadal vo svojom rajóne súťaž 
o najkrajší  balkón a predzáhradku. Členovia sa vyjadria k tomuto podnetu na  zasadnutí 
v januári 2009.   

 

4./ Na ul. Duklianskej opraviť chodník oproti  AUTOVESU . Chodník je podkovaný. Môže 
tam  prísť až k smrteľnému úrazu  chodcov padnutím až z výške 1,5 metra. / Požiadavku 
predložil p. Bukovinský  na zasadnutie MV /.  

 

 

Záver: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť. Zaželal príjemne prežitie vianočných 
sviatkov.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 16.1.2009 informovaní na  

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                     MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                         Predseda MV č. 6  v.r.     

 

 

 


