
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  8.6.2015 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca máj 2015 
3.  Plán zasadnutí na II. polrok 2015 
4.  Informácia predsedu MsV č. 6 
5   Rôzne – Žiadosti občanov z  ul.  S. Chalupku, ul. Hurbanovej a lokality Kozí vrch 
6.  Požiadavky a pripomienky 

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

2./ V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia z  mesiaca   Mája   2015.  

3./  MsV č. 6 schválil plán zasadnutí na II. polrok 2015 takto: 

- prázdninové mesiace - júl, august ( MsV č. 6  -  nezasadá ) 

- september  ( 7. 9. 2015) 

- október  ( 12.10.2015) 

- november  ( 9.11.2015 ) 

- december  ( 7. 12.2015 ) 

Zasadnutia sa budú aj naďalej konať v hoteli   ŠPORT zo začiatkom o 15,00 hodine. 

4./ Ing. Michal Beharka -   predseda MsV č. 6 informoval z rokovania  komisie komunálneho rozvoja k dopravnej situácií 
napojenia starej cesty  na hlavnú komunikáciu  od Novoveskej Huty cez ulicu Gorkého.   

 5./  a) Na zasadnutie MsV č. 6 sa dostavili občania z ul. S. Chalupku a to: p. Forberger, p. Hrošár, p. Vilk , pani Kalafusová 
a to z požiadavkou, aby Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, oddelenie výstavby a dopravy  okamžite riešilo a zabezpečilo 
dodávky plynu do 4 domácnosti na tejto ulici. Dodávka plynu do domácnosti na číslach 15, 17, 19 a 21 bola odpojená. 
Občania sa domáhali okamžitej nápravy aj z dôvodu, že sú presvedčení o nesprávnosti vydania stavebného povolenia MsÚ 
– oddelením výstavby a dopravy pre pána Ing. Lukáča. Na MsÚ – oddelenie výstavby a dopravy napísali list, Podali trestné 
oznámenia na súd. Za plyn platia riadne zálohové platby a žiadajú, aby im SPP obnovilo dodávku plynu. Občania žiadajú, 
aby MsÚ – oddelenie výstavby a dopravy okamžite zvolalo mimoriadne jednanie zainteresovaných strán. Cítia sa zásahom 
do rozvodu ich regulátora a svojvoľným namontovaním ventilu, ohrození. 

 MsV č. 6  doporučuje MsÚ - oddeleniu výstavby a dopravy na podnet občanov urýchlené reagovať. Zvolať 
požadované jednanie a pomôcť občanom z ul. S. Chalupku ich problém vyriešiť. Požadujeme  písomné stanovisko. 

 

       b) Pani  Ing. Zábranská,  ul. Hurbanova  č. 15 požaduje, aby MsV č. 6 podporil jej požiadavku na obnovu detského 
ihriska na ul. Hurbanovej a to ešte do prázdnin. Existujúce detské ihrisko nebolo už niekoľko rokov opravované. Túto 
požiadavku jednala s Ing. Sadom Phd.. Členom MsV predložila aj fotodokumentáciu cez mobil, že ihrisko  je nepoužiteľné 
pre deti. Okrem obnovy ihriska požaduje, piesok do ihriska a šmýkačku. 

MsV č. 6 doporučuje požiadavke a podnetu pani Ing. Zábranskej vyhovieť. Opraviť pieskovisko a osadiť šmýkačku. 
Toto v rámci platných noriem a predpisov pravidelne čistiť a kontrolovať.  

 

  

 

 

 



 

 

        c) Pán Ing. Garaj Roman z ul. F. Urbánka č. 23 požaduje cestou MsV č. 6, aby mesto do budúcna informovalo 
o plánovaných návrhov zmien v okolí súkromnej MŠ na Kozom vrchu. 

Žiada prešetriť oplotenie tohto súkromného objektu.  ( popod  oplotenie vedú siete, oplotenie bráni vo výhľade na 
komunikáciu). 

Požaduje, aby sa z komunikácie pri súkromnom objekte Materskej školy na Kozom vrchu nestávalo parkovisko. 
Deti chodia pomedzi auta a je ohrozená ich bezpečnosť. 
 
Predsedovi MsV č. 6 predloží petíciu občanov Kozieho vrchu, ktorí sú nespokojní s hore uvedeným stavom. 
Petícia bude dodatočne doložená a bude tvoriť súčasť  tejto zápisnice. 
 
MsV č. 6 navrhuje MsÚ -  odboru výstavby a dopravy zaoberať podnetom občana,  a to prešetriť oplotenie súkromnej MŠ, 
dopravnou situáciou pri súkromnej MŠ  na Kozom vrchu. 
 
MsV č. 6 požaduje z prešetrenia písomnú odpoveď. 

 

6./Požiadavky a pripomienky: 

          

         Ing. Kubičár: 

         Informoval MsV č. 6, že dňa 10.6. 2015 sa zúčastní zasadnutia Komisie kultúry pri MsÚ v Spišskej Novej Vsi, kde bude 
žiadať, kladné stanovisko pre umiestnenie sochy Trangousta pred nové Multifunkčné centrum.  

          Ing. Geletka: 

          Požaduje opraviť cestu a chodník ku MŠ E. M. Šoltésovej. Nie je pravdou, že v minulosti cesta bola 
vyspravená. 

           p. Vernársky : 

            Požaduje prehodnotiť uznesenie č. 19/2015 a osadiť aspoň jeden kôš na psie exkrémenty, alebo obyčajný  
smetný kôš  medzi Hostincom a vchodom do budovy Lokomotíva bane.  

 

 

7/ Záver: 

         Ing. Michal Beharka  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie  zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční  7.9. 2015.  

 

 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                               Ing. Michal Beharka 

                                                                                                               Predseda MsV č. 6 

                                                       

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


