
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  12.10.2015 

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

1.  Otvorenie 
2.  Kontrola uznesení 
3.  Informácia predsedu MsV č. 6 – jesenné upratovanie 
4. Informácie z práce MsP 
5.   Pripomienky Ing. Garaja 
7.  Požiadavky a pripomienky 

       8.  Záver 
 
1./  Zasadnutie otvoril Ing. Michal Beharka – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

2./  V druhom bode bola vykonaná kontrola uznesení. 

3./  Jesenné upratovanie  v rajóne MsV č. 6 bude v dňoch  od  8. 10. 2015  do 21.10. 2015.  Pristavené  veľkokapacitné  
kontajnery  sa rozmiestnia   na  nezmenených  stanovištiach.   Občania o rozmiestnení kontajneroch  budú  informovaní  
cestou TV – Reduta, cestou  mesačníka „ IČKA,  ako aj od členov MsV č. 6. Rozpis  pre miesta  pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov obdŕžali aj členovia MsV č. 6. Vyhodnotenie jesenného upratovania sa vyhodnotí na zasadnutí  
MsV č. 6  v mesiaci Novembri 2015. 

4./ Z činnosti MsP podal  informáciu pán Školník. 

5./ Pán Ing. Garaj Roman z ul. Palárikovej  č. 23 požaduje cestou MsV č. 6, aby sa Mesto Spišská Nová Ves, cestou odboru 
dopravy opätovne zaoberalo riešením dopravy na Kozom vrchu a to napojenia cesty z ul. Palárikovej na ul. F. Urbánka pri 
súkromnej MŠ – BRANTIA.   

- žiada prešetriť oplotenie tohto súkromného objektu./ oplotenie bráni vo výhľade na  
- vymaľovanie chodníka / podľa fotodokumentácie / 
- požaduje, aby sa z komunikácie pri súkromnom objekte Materskej školy na Kozom vrchu nestávalo parkovisko. 
- deti  a matky s deťmi chodia pomedzi auta a je ohrozená ich bezpečnosť. 
- predložil  občanov Kozieho vrchu, ktorí sú nespokojní s hore uvedeným stavom. 
 
Na jeho opätovné nanesenie požiadavky zodpovedali Ing. Bubeník a Ing. Beharka. Navrhli toto riešenie: 
 

- osadiť značku „  Obytná zóna“ . 
- osadiť značku  „ Pozor deti“ .  
- osadiť značku  „ Prechod pre chodcov“, 
- zaoberať sa parkovacou plochou za firmou VANOKO 
- požadujú zvolať jednanie za účelom urýchleného vybavenia pripomienky na najbližšie zasadnutie MsV č. 6, na deň 

9.11.2015. 
 
 

Požiadavky a pripomienky: 

 

MsV č. 6: 

Poslanci a členovia MsV č. 6 žiadajú, aby odbor dopravy zvolal na zasadnutie MsV č. 6 na deň 9.11.2015, zástupcu 
súkromnej škôlky  Brantia, pána Ing. Rusnáka, pána Ing. Garaja –  zástupcu petičnej akcie, zástupcu dopravného 
inšpektorátu a tiež aby sa na toto jednanie dostavil aj pán Ing. Susa. 

 

 

 



 

 

Ing. Záborská: 

Požaduje pre MŠ na ul. Tomášikova  (Kozí vrch) zriadiť odstavnú plochu pre osobné auta pri príchode a odchode 
rodičov s deťmi  do a zo škôlky. Nejedná sa o požiadavku vybudovania parkoviska, ako stavby. Táto požiadavka 
bola prejednaná na rade školy s následnou obhliadkou členov Komisie KR. 

 

Ing. Beharka: 

Požaduje odpoveď, ako sa vybavila požiadavka pani Ing.  Zábranskej z ul. Hurbanovej č. 15, ktorá prostredníctvom 
MsV č. 6 požadovala obnoviť detské ihrisko na ul. Hurbanovej. Požiadavka bola zaznamenaná v Zápisnici MsV č. 6 
zo dňa 8.6.2015. 

 

Ing. Geletka: 

Požaduje, aby mesto, cestou príslušného oddelenia cez zimu bolo promptné pri odpratávaní snehu, najmä keď sa 
vyskytnú kalamitné situácie. 

 

Pán Školník: 

A ./ Požaduje osadiť odpadkové koše na psie exrementy.  Osadiť ich na mestských pozemkoch. 

B./  Požaduje vymaľovať šikmou čiarou odstavnú plochu pri výjazde z ul. E. M. Šoltésovej na ul. M. Gorkého, aby bol 
výjazd prehľadný, aby autá na vyznačenej ploche nestali. Jedná sa o vyznačenie plochy pred maliarstvom Garčala 
a pred domom, kde sídla kancelárie exekútorov. 

C./ Požaduje vyčistiť detské ihrisko na ul. E.M. Šoltésovej, celú trávnatú plochu. Trčia tam zo zeme drôty , stavebný 
materiál a kamene – požaduje vyrovnať terén, tak aby bol bezpečný pre deti, ale aj pre koscov, ktorí tam kosia trávu. 

D./ Opraviť schody medzi činžiakom a budovou Potravín CBA, ktoré vedú zo sídliska Za Hornádom. 

E./  Opraviť chodníky na sídl. Za Hornádom v celej ich dĺžke. 

F./  Na sídl. Za Hornádom  predlžiť  smerom ku ul. E.M. Šoltésovej  parkovacie miesta a to spevneným materiálom, 
ako je urobený od mosta / zatravňovacie dielce /, aby autá neparkovali na tráve. 

G./ Vyrovnať plochy pred Potravinami CBA na sídl. Za Hornádom  / opakovaná požiadavka / a pred Zimným 
štadiónom.  Keď sú dažde stojí tam voda. 

 

8. Záver: 

Ing. Beharka poďakoval prítomný za účasť. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční dňa 9.11.2015. 

 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                               Ing. Michal Beharka 
                                                                                                               Predseda MsV č. 6 
                                                       

      

Príloha: 

Písomná požiadavka Ing. Z. Záborskej 

Prezenčná listina 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l./   Zasadnutie otvoril Ing. Beharka, predseda MsV č. 6.  Privítal prítomných členov  na jeho zasadnutí. 

2./ V druhom bode bola vykonaná kontrola uznesenia. Písomné  vybavenie vznesených požiadaviek a  

pripomienok z mesiaca marca a apríla, prezentoval Ing. Beharka.  

3./  Ku  jarnému upratovaniu  informoval  Ing. Beharka, že neboli zaznamenané žiadne sťažnosti o  rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov v rajóne MsV č. 6.  

4./V tomto bode MsV schválil rozdelenie ulíc medzi poslancov a členov MsV č. 6 podľa predloženého 

materiálu. 

5./ Požiadavky a pripomienky 

MsV č. 6:,  /opakovaná požiadavka/ 

          Členovia MsV č. 6 požadujú o stretnutie Ing. Juraja Sada  PhD,  vedúceho komunálneho servisu a Bc. Ing. 

Janky Brziakovej za účelom vyriešenia mzdových nákladov na sociálneho pracovníka pre ul. Potočnú a Lesnú, 

ktoré by nezaťažovali rozpočet mesta. Sociálny pracovník  v osade  / ul. Potočná a Lesná / má dohliadať,  aby 

tam žijúca komunita dbala o poriadok a čistotu. 

          Túto požiadavku prerokuje Ing. Beharka a Ing. Bubeník, s vedením mesta. 

 

MsV č.6: /opakovaná požiadavka / 



Členovia MsV č. 6 žiadajú zástupcov mesta, aby vstúpili do jednania s KSK – Košice vo veci opravy cesty pred 

Sociálnou poisťovňou smerom od N. Huty a chodník a to  vyspádovaním tejto cesty a chodníka , alebo 

vybudovaním kanalizačnej vpuste tak, aby sa  tam nevytvárala  mláka dážďovej vody, keď prší. 

              Prosíme písomnú odpoveď.            

 

Ing. Záborská: 

 V lokalite Kozí vrch  konkretizovať  zlý stav chodníkov, ktoré je potrebné opraviť. Prosíme zodpovedných, aby 

u Ing. Záborskej zistili, ktoré chodníky požaduje opraviť.   

           Prosíme  zodpovedných o vybavenie požiadavky a písomnú odpoveď pre MsV. 

 

Ing. Geletka: 

Požaduje vyasfaltovanie cesty a chodníkov ku vchodu do MŠ na ul. E. M. Šoltésovej. 

           Nebola daná odpoveď. Prosíme o písomne vyjadrenie. 

 

 

 

 

 

p. Vernársky: 

Požaduje osadiť zberné koše na chodník pre psie exkrémenty  v  počte  /2 alebo 3/ v lokalite okolo Hornádu  a to 

od budovy Sociálnej poisťovne  až  po vchod  na futbalový štadión  Lokomotíva Bane – SNV. 

          Prosíme písomnú odpoveď. 

 

Ing. Janovcová: 

Požaduje , aby  v lokalite Kozí vrch bola obnovená autobusová doprava – minibusom.  Túto požiadavku 

navrhujeme predložiť na najbližšie zasadnutie komisie komunálneho rozvoja. 

         Prosíme o písomnú odpoveď. 

 

6./ Záver: 

Ing. Beharka  poďakoval prítomným  za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  8.6. 2015  o 15,00 hod. 

v priestoroch  hotela Šport.  

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                            Ing. Michal Beharka 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


