
Zápisnica 

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

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Mája 2016 
3.  Petícia občanov z ul. F. Urbánka 
4.  Informácia predsedu  Ing. Beharku  

      5.  Informácia z činnosti MsP 
6   Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 
 
 

1./  Zasadnutie otvoril Ing. Marian Bubeník, poslanec MZ.  Privítal  členov na zasadnutí MsV č. 6. 

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Ing. Milan Mucha informoval, že osvetlenie ku Športovej hale a Krytej 
plavárni sa uskutoční v II. etape výmeny  celkového osvetlenia. Doplnil Ing. Marian Bubeník, že zadná strana LIDLU bude 
osvetlená podľa projektovej dokumentácie prestavby nákupného centra. 

Druhá časť plnenia uznesenia: Rozšírenie parkovacích miest pred MŠ na ul. Tomášikovej a na ul. Za Hornádom bude 
zrealizovaná, bude sa realizovať výstavby cyklotrás, do konca roka oprava chodníkov a ciest.   

3./ Ing. Zuzana Záborská, poslankyňa informovala MsV č. 6, že obyvatelia z ul. F. Urbánka sa sťažujú na obyvateľov z osady 
Vilčurňa. Uvedenú petíciu obyvateľov z uvedenej lokality  zašle e-mailom a táto bude tvoriť súčasť tejto zápisnice. K 
sťažnosti sa vyjadril PaeDr. Demečko, / pokutovať obyvateľov z Vilčurne za znečistenie vodného toku – upozorniť na to 
Povodie rieky Bodrogu a Hornádu/, ďalej členovia MsV navrhujú urobiť prieskum v osade Vilčurňa v súčinnosti s MsP. 
Osoby, ktoré tam nie sú hlásené k pobytu vykázať/, každý prípad narušenia verejného poriadku okamžite hlásiť na MsP. 

4./ Ing. Beharka, poslanec a predseda MsV č. 6 informoval členov, že dňa 8.6.2016 / v stredu / sa uskutoční porada 
predsedov MV. 

5./ Z činnosti Mestskej polície podal  informáciu pán J. Vernársky.  Požiadal členov MsV č. 6, aby informovali aj občanov vo 
svojom okolí, že pri akomkoľvek narušení verejného je potrebné ihneď kontaktovať MsP. 

6./ Požiadavky a pripomienky: 

Ing. Mucha: Požaduje, aby MsP častejšie vykonávala hliadky pri Shelke  a na chodníku vedúceho na sídl. Za Hornádom. 

PaeDr. Dávid Demečko PhD: Požaduje, aby v meste sa vytvorilo – vybudovalo jedno veľké „ Centrálne detské športové 
ihrisko“ a to v lokalite vedľa Skejt – Parku. Oživilo by to aj centrum mesta. Všetci členovia MsV č. 6 podporili túto požiadavku. 
Nesúhlasia s vybudovaním ihriska na sídl Mier v areáli MŠ – Komenského. 

7./ Záver: 

Ing. Michal Beharka  poďakoval poslancom a členom za účasť. Pre dovolenkové obdobie sa zasadnutia v Júli  a Auguste 
2016 nebudú konať.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 12.9. 2016 . 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                                                                  Ing. Michal Beharka 

                                                                                                                                                  predseda MsV č. 6 
Príloha: 

Prezenčná listina 


