
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 9, Telep / Blaumont, 

konaného dňa  18.09.2019 od 16:00 – 17:00 hod. v malej zasadačke MsÚ v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  Mgr. Tomáš Cehlár         Mgr. Gustáv Krajči 
                 MUDr. Ján Pukluš          Ing. Milan Mucha 
                 Ing. Eduard Hudy           Ivan Geletka 
                 Marcela Barteľová       
                 Bc. Slavomír Harmata 
                 Ing. Arch. Teodor Štubňa 

Neprítomní:  Ľubomír Slaninka (ospr.) 
                      Mgr. Peter Bednár (ospr.) 
                      Mário Slivoš (ospr.) 
                      Bc. Slavomír Harmata (ospr.) 
 
 

                  

Prítomní občania: MUDr. Iveta Fulková 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – Mgr. Tomáš Cehlár (ďalej len „predseda MsV“) privítal  členov výboru a oboznámil ich 

s plnením uznesení z posledného zasadnutia, 
- Predseda MsV informoval členov o blížiacej sa grafiti akcii, 
- p. Hudy opätovne upozornil v mene obyvateľov Telepu na nepostačujúce osvetlenie na chodníku 

vedúcom od autobusovej zastávky po Kmeťovú ul. okolo parku 
- Predseda MsV upozornil na nezrealizované opravy výtlkov v oblasti pôsobnosti MsV s najhoršou 

situáciu na Radlinského 1 
- P. Hudy upozornil na zlý technický stav schodiska vedúceho k bytovému domu na Filinského ul. 
- MsV upozornil na vysokú trávu na pozemku p. Bigoša, skrz čoho sú zhoršené rozhľadové pomery pre 

vodičov skrz priechod pre chodcov nachádzajúci sa v zákrute v smere na sídl. Západ 
- p. Pukluš upozornil na vypadnuté regulačné dielce v koryte potoka Brusník, 
- MsV prosí o osadenie infotabule v mestskej časti Telep, 
- MsV upozornil na výtlky nachádzajúce sa na autobusovej nike v smere Harichovce, 
- Predseda MsV predniesol návrh na realizáciu obnovy autobusových zastávok obyvateľmi Telepu,  
- MsV súhlasil s takouto aktivitou a dohodli sa na termíne realizácie spojenej so zasadnutím dňa 

19.10.2019. 
 
  

 
Požiadavky do úloh:  

 Dokončenie vysprávok v lokalite pôsobnosti MsV (OVaD) 
 Doplnenie osvetlenia na chodníku okolo parku (OKS) 
 Oprava schodiska pri BD Filinského ul. (OVaD) 
 Osadenie infotabule na Telepe (OVS) 

 
 
Úlohy v plnení: 

 Opätovná požiadavka realizácie zábradlia medzi chodníkom a cestou II.tr / 533 - (OVaD) 
 Rekonštrukcia chodníka od SOŠ Drevárska po autobusovú zastávku, smer sídl. Západ (OVaD) 
 Osadenie reťazových hojdačiek na detskom ihrisku – Telep (OKS) 
 Osadenie koša pre psie exkrementy – Telep (OKS) 
 Obnova schodiska – podjazd (OVaD) 

 
 

 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


