
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa  7. 3. 2016 

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

Program: 

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Februára 2015 
3   Informácia predsedu MsV č. 6 z porady predsedov MsV 
4.  Informácia člena MsP 
5   Požiadavky a pripomienky 

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

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Ing. Beharka prečítal uznesenie č. 3/2016 a uznesenie č. 4/2016 

3./ Ing. Beharka podal  informáciu  z porady predsedov Mestských  výborov. Na porade predsedov sa jednalo ohľadne HÚ 
jednotlivých MsV. Určili sa prioritné úlohy v jednotlivých MsV, ktoré sa v roku 2016 budú realizovať. Oprava ciest 
a chodníkov v meste sa bude v roku 2016 realizovať formou PPP projektov. 

4./ Z činnosti Mestskej polície podal  informáciu pán Milan Hudáček.  Na pripomienku občana pána Ing. Martina Žipaja 
o nedovolenom vypaľovaní v záhradkárskej osade – Červený Jarok zodpovedal, že po nahlásení nedovoleného vypaľovania 
rieši  to MP na mieste v blokovom konaní. 

5./ Požiadavky a pripomienky: 

 
Pani Baradlaiová z ul. J. Čajáka č. 14 požaduje, aby Mesto Spišská Nová Ves,  

              - prehodnotilo výrub stromov na ul. Šestnástka /vraj má byť vyrezaných 60 stromov kvôli ceste pre cyklistov/. 

Zodpovedala: Ing. Záborská  /Na plánovanú cestu pre cyklistov je územne rozhodnutie, stromy sa vysadia nové/ 

             - požaduje, aby občania boli skôr informovaní o práci zastupiteľstva. 

             - požaduje opraviť vyústenia ciest / cesty boli opravované /na uliciach J. Fándlyho, ul. V. Nezvala a J. Čajaka. Keď         
prší tvoria sa tam mláky.  

               - požaduje opraviť priechody pre chodcov, na veľa prechodoch sú mláky, keď prší. 

Pán Ing. Baradlai z ul. J. Čajáka č. 14,  

               - požaduje zo strany firmy B - Nová častejšie čistiť mesto – jeho centrum /uviedol, že mesto je špinavé/ 
Zodpovedal: Ing. Bubeník – mesto sa pravidelne čistí. 

- požaduje opraviť dlaždice na ul. Letnej a ul. Zimnej. 

Pán Ing. Žipaj z ul. Limbová č. 17 požaduje, za občanov novej stavebnej lokality Červený Jarok 

               -   od MsV č. 6, aby sa podporil na zastupiteľstve vybudovanie novej asfaltov ej cesty do tejto lokality,  

               -  aby sa zabezpečilo verejné  osvetlenie v tejto lokalite. 

Zodpovedal: Ing. Bubeník uviedol, že na najbližšom prednesú poslanci k tejto veci interpelácie. 

 

Pani Ing. Záborská: 

- Požaduje zabezpečiť cestou kompetentného oddelenia na MsÚ odchyt líšky na Kozom vrchu, ktorá chodí aj do 
areálu MŠ na ul. Tomášikovej. 

 

 



6./ Záver: 

Ing. Michal Beharka  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 11. 4. 2016. 

 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              Ing. Michal Beharka 

                                                                                              Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha: 

Prezenčná listina 


