
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  10.10.2016 

Prítomní :              podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :          podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :     podľa prezenčnej listiny 
Občania:                0 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca septembra 2016 

      3.  Informácia z činnosti MsP 
4.  Požiadavky a pripomienky 

      5.  Záver 
 
 

1./  Zasadnutie otvoril Ing. Michal Beharka, poslanec MZ a predseda MsV č. 6. Privítal  členov na zasadnutí MsV č. 6. 

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Ing. Michal Beharka prečítal písomne odpovede na požiadavky 
a pripomienky , ktoré boli vznesené na septembrovom  zasadnutí MsV č. 6 a požiadal Ing. Muchu, aby na Novembrové 
zasadnutie predložil kompletné technické riešenie opravy ul. Leteckej / stekajúca voda od STOVY/, ako aj technické riešenia 
opravy ulíc v rajóne MsV č. 6. 
4./ Z činnosti Mestskej polície podal  informáciu pán Daniel Školník. V mesiaci septembri riešili dva vážne prípady úmrtia 
bezdomovcov, v spolupráci s kuratelou riešili dva vážne prípady opustenia deti zo strany rodičov. Opäť požiadal členov MsV 
č. 6, aby informovali občanov vo svojom okolí, že pri akomkoľvek narušení verejného poriadku je potrebné ihneď kontaktovať 
MsP. 

6./ Požiadavky a pripomienky: 

MsV č. 6: / Ing. M. Beharka / Predkladá požiadavku p. Scholcovej, aby  mesto vyčistilo priestor za garážami na sídl. Za 
Hornádom. Túto požiadavku predložila aj na MsÚ – odd. komunálneho servisu. MsV č. 6 požaduje informáciu od Ing. Juraja 
Sada Phd. či uvedený priestor bol vyprataný. 

MsV č. 6:/ Ing. M. Beharka / Za obyvateľov z ul. E. M. Šoltésovej nanáša požiadavku, aby boli vyznačené parkovacie miesta 
čiarami V súvislosti s touto požiadavkou požiadal Ing. Bubeník, aby bolo doporučené od MsV zaoberať sa rezidenčnými 
kartami, ktoré by pomohli mestu. Rezidenčné karty začať vydávať s menšími poplatkami. MsV č. 6 súhlasí, aby Ing. Bubeník 
oslovil komisiu dopravy s uvedeným problémom. 

MsV č. 6“ / Ing. M. Beharka /  Požaduje súrne opraviť chodník pri Zimnom štadióne, ktorý vedie na ul. Kukučínovu. Je tam 
prepadnutá zámková červená dlažba. Môže dôjsť k úrazu. 
 
MsV č. 6: / Bc. Ing. I. Geletka / Na sídl. Za Hornádom / za modrým činžiakom / je tam malé ihrisko. Požaduje orezať stromy 
okolo osvetlenia. 
 
MsV č. 6:  Bc. Ing. I. Geletka / Žiadal o vysvetlenie harmonogramu čistenia kanalizačných vpustí.  
Zodpovedal: Ing. Mucha. Práce na čistení kanalizačných vpusti si organizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 
 
MsV č. : / Ing. Kubičár / MsV č. 6 doporučuje, aby Ing. Kubičár vstúpil do jednania s riaditeľom „ Baníckeho spolu SPIŠ“ a do 
jednania s farárom Ev. cirkvi za účelom osadenia busty TRANGOUSTA na nové Banícke námestie. Busta sa teraz nachádza 
na dvore bývalej Strednej priemyselnej školy geologicko – baníckej v Spišskej Novej Vsi a je majetkom Ev. cirkvi.  
MsV č. 6  doporučuje p. Ing. Kormošovej, aby do  mesačníka „ – Informátora „ uverejnila článok o Trangoustovi. 
 
MsV č. 6: / Ing. Janovcová / Na ul. Leteckej / pri  bývalej octárni a oproti domčeku, ktorý je majetkom PZ / opraviť asfaltový 
koberec. Je tam veľký kanál, ktorý pri odbočovaní áut môže spôsobiť nehodu. 
 
MsV č.6:  / JUDr. Ľach /  Požaduje dokončiť opravu  obslužnej komunikácie pri Emkobeli, ktorá bola opravená iba z časti 
 
 
MsV č. 6: / Ing. Mucha / Na zasadnutie v mesiaci novembri 2016 predloží kompletné technické riešenie opravy ul. Leteckej 
 / stekajúca voda od STOVY/, ako aj technické riešenia opravy ulíc v rajóne MsV č. 6. 
 



 
 
MsV č. 6: / p. Školník / Vyslovil mestu pochvalu za opravu chodníka na zastávke MHD pri OC – Jednota. Kriticky sa však 
vyjadril, že chodník nebol opravený v celej dĺžke, až po premostenie Hornádu. 
 
/ p. Školník / Požaduje opraviť asfalt na chodníku pri ZŠ Ing. Kožucha / ako je prechod pre chodcov /. 
 
/ p. Školník / Požaduje prehodnotiť uznesenie Oddelenia komunálneho servisu z roku 2015 o vyčistení verejných 
priestranstiev, najmä kde sa hrajú deti. Podľa jeho pozorovania k náprave nedošlo. Na verejných priestranstvách naďalej zo 
zeme trčí stavebný materiál, kamene, rôzne drôty a tyče. 
 

7./ Záver: 

Ing. Michal Beharka, poďakoval poslancom a členom za účasť. Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 14.11. 2016 . 

 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                                                                  Ing. Michal Beharka 

                                                                                                                                                  Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha: 

Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


