
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  9.11..2015 

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

1.  Otvorenie 
2.  Kontrola uznesení 
3.  Pripomienky Ing. Garaja 
4.  Informácie z práce MsP 
5.  Príprava HÚ MsV č. 6 na rok 2016 
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 sa vykonala kontrola uznesení mesiaca októbra.  O plnení uznesení informoval Ing. Beharka a vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy Ing. Susa. 

3./  Pán Ing. Garaj z ul. Palárikovej  č. 23 požadoval MsV č. 6, aby sa Mesto Spišská Nová Ves,  opätovne zaoberalo 
riešením dopravy na Kozom vrchu a to napojením cesty z ul. Palárikovej na ul. F. Urbánka pri súkromnej MŠ – BRANTIA a 
oplotením súkromného objektu ( terajšie oplotenie bráni vo výhľade ). 

Ing. Susa uviedol k hore uvedenému, že na Kozom vrchu sa zriadi 

- Obytná zóna, ( kde bude obmedzená rýchlosť ) podľa predpisov 

- Zóna  s dopravnými obmedzeniami 

Tieto dve alternatívy riešenia prejedná  MsÚ -odd. dopravy s Dopravným inšpektorátom, Sp. Nová Ves, a o konečnom 
výsledku bude informovať Ing. Garaja aj MsV. 

4./ Z činnosti MsP podal  informáciu pán Školník. 

5./  Predseda MsV č. 6 požiadal poslancov a členov MsV č. 6, aby  mu do 25.11.2015 predložili návrhy na Hlavné úlohy pre 
rok 2016. 

Prednesené úlohy: 

1. / Rozvoj detských ihrísk   /  PhDr. Demečko PhD / 
 
2./ Na ul. Tomášikovej  (Kozí vrch) zriadiť odstavnú plochu pre osobné auta pri príchode a odchode rodičov s deťmi  do a zo 
    škôlky. Táto požiadavka bola prejednaná na rade školy s následnou obhliadkou členov Komisie KR. / Ing. Záborská / 
 

 

7./ Požiadavky a pripomienky: 

 

A. / Poslanci a členovia MsV č. 6 žiadajú, aby bolo sfunkčnené, respektíve zriadené  verejné osvetlenie za LIDLOM smerom 
k obytným domom na ul. Medza. 

 

B./  Poslanci a členovia MsV č. 6 požaduje osadiť odpadkové koše na psie exrementy.  Osadiť na mestských pozemkoch 
jeden kôš alebo obyčajný  smetný kôš  medzi Hostincom a vchodom do budovy Lokomotíva bane. ( lokalita sa opakovane 
uvádza). S prieťahom vybavovania tejto požiadavky vyslovil MsV č. 6 nespokojnosť. 

 

C./ Poslanci  informovali členov, že sa pripravuje zasadnutie MZ a zasadnutie Komisie rozvoja. 

 

 



8./  Záver: 

Ing. Beharka poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční dňa 7.12.2015. 

 

 

 

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

      
Príloha: 
Prezenčná listina 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


