
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  9.2.2015 

 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :      podľa prezenčnej listiny 

                                 

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Požiadavky občanov z ul. J. Fándlyho a J.Čajáka 

3.  Plán zasadnutí MsV č. 6 v I. polroku 2015 

4.  Hlavné úlohy MsV č. 6 na r. 2015 

5   Požiadavky a pripomienky 

      6.  Záver 

 

l./ Zasadnutie otvoril Ing. Bubeník.  Privítal členov MsV a prítomných občanov  na jeho zasadnutí. 

2./ V druhom bode boli prejednávané požiadavky občanov z ulíc  J. Fándlyho a z ul. J. Čajka. Pán  Gottried 

Theiss  sa obrátil na poslanca Ing. Beharku  písomne s požiadavkou  o technické  vyriešenie  prejazdu veľkého 

množstva  áut  cez  ul. J. Fándlyho.  Autá ohrozujú  chodcov a poškodzujú  múriky oplotenia  a tiež fasády 

domov.  

      Pani Mária Baradlaiová  z  ul. J. Čajka  č. 14 a pán  Morihladko z ul. J. Čajáka č. 6  žiadajú,  aby  sa  

technicky vyriešil  vjazd  a výjazd  áut  na túto ulicu.  Dlhodobo tam stoja odparkované autá, ktoré spôsobujú 

uvedený problém. Poukázali , že na ul. J. Fándlyho je cca 20 nevyužitých parkovacích  plôch  pred  bývalou 

škôlkou  ŽB. 

          Požiadavky občanov z  ul. J. Fándlyho a z ul. J. Čajáka sa zaradia medzi  hlavné úlohy  na rok 2015. 

3./  MsV č. 6 bude  zasadať  mesačne v druhom  týždni  mesiaca, vždy v pondelok zo začiatkom zasadnutia 

o 15,00 hodine. Zasadnutia sa budú konať v priestoroch  hotela Šport. Na prvý polrok 2015 sa určil nasledovný 

plán zasadnutí: 

9. marec 2015,    13. apríl 2015,    11. máj 2015,    8. jún  2015. 

4./  Hlavné  úlohy MsV č. 6  na rok 2015 sú na osobitnom liste a tvoria súčasť tejto zápisnice. 

5./  Rôzne - požiadavky a pripomienky: 

        Predseda MsV č. 6 Ing. Beharka rozdal  členom „ Zásady činnosti Mestských výborov, a Zoznam ulíc , 

ktoré patria do rajónu MsV č. 6.  

Bc. Ing.  Janka Brziaková: 

Požaduje, aby Mesto Spišská Nová Ves  zabezpečilo jedného pracovníka na plný úväzok, ktorý sa bude 

starať o poriadok – čistotu  na ul. Potočnej a Lesnej. / Preplatenie mzdových nákladov  na pracovníka 

pomôže  vybaviť cez ÚPSVaR./ 

 

Ing. Bubeník: 

Požaduje, aby pred jarným čistením sa zabezpečilo prečistenie všetkých kanalizačných vpusti v rajóne 

MsV č. 6. 

6./ Záver: 

          Ing. Beharka  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  9. 3. 2015 . 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                            Ing. Michal Beharka 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

 


