
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11. 4. 2016 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Marca 2016 
3   Informácia predsedu  Ing. Beharku /detské ihriska a jarné upratovanie/ 
4.  Informácia poslanca Ing. Bubeníka 
5.  Informácia z činnosti MsP 
6   Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 
 

1./  Zasadnutie otvoril Ing. Michal Beharka, predseda  MV č. 6.  Privítal  členov na jeho zasadnutí. 

 

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Ing. Beharka vyhodnotil plnenie uznesení  č. 5/2016 až č. 9/2016 

 

3./ Ing. Beharka podal  informáciu ku vypracovanej koncepcií detských ihrísk. Mesto bude riadiť a prevádzkovať detské 
ihriská podľa vypracovanej koncepcie. Ku  jarnému upratovaniu  informoval Ing. Beharka o  rozmiestnení veľkokapacitných 
kontajnerov v rajóne MsV č. 6. Jarné upratovanie v rajóne MsV č. 6 už prebieha. Občania sú o harmonograme  jarného 
upratovania  informovaní  cestou TV Reduta  a  cestou  mesačníka“ I-čka“. 

 

4./  Ing. Bubeník po jednaní s Ing. Klaučom predložil členom MsV č. 6 dokumentáciu vo forme fotografií, ako by malo vyzerať 
Banícke námestie.  V krátkom čase by sa malo riešiť jeho dokončenie. Uviedol, že je potrebné zosúladiť premostenie 
Hornádu  / novou lávkou / s cyklotrasou. 

 

5./ Z činnosti Mestskej polície podal  informáciu pán J. Vernársky.  Na pripomienku Ing. Janovcovej o zlej viditeľnosti  do 
križovatiek, lebo tam parkujú autá zodpovedal, že v prípade zistenia porušenia predpisu  môžu udeliť pokutu, ale keď 
parkujúce auto predpis neporušuje nie je to možné túto situáciu sankčné riešiť. 

 

6./ Požiadavky a pripomienky: 

PaeDr. Dávid Demečko PhD: Požaduje osadiť nové stĺpové osvetlenie na chodníku ku vchodu Krytej plavárne a na 
chodníku ku vchodu do Športovej haly.  

 

7./ Záver: 

Ing. Michal Beharka  poďakoval poslancom a členom za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 9. 5. 2016 . 

 

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

 

 
Príloha: 

Prezenčná listina 


