
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  14.11.2016 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca októbra 2016   
3.  Požiadavky a pripomienky 

      4.  Záver 
 
1./  Zasadnutie otvoril Ing. Michal Beharka, poslanec MZ a predseda MsV č. 6. Privítal  členov na zasadnutí MsV 
č. 6. 

2./ V druhom bode  sa vykonala kontrola uznesenia. Ing. Michal Beharka prečítal písomne odpovede na 
požiadavky a pripomienky , ktoré boli vznesené na októbrovom  zasadnutí MsV č. 6. 
      K uzneseniu č. 17 / 2016 z mesiaca októbra členovia uviedli, že sú nespokojní s vybavením pripomienky vo 
veci vydávania rezidenčných kariet, ktoré nežiadali vydávať len pre územie MsV č. 6. 
       Pri uznesení č. 19 /2016 z mesiaca októbra Ing. Geletka nesúhlasí, aby sa požadovaný orez stromov 
presunul až na rok 2017. Žiada, aby stromy boli orezané ešte v tomto roku, pretože je ešte vhodné počasie.  
       K uzneseniu č. 20 / 2016 z mesiaca októbra sa členovia vyjadrili, že je toto potrebné predložiť komisií kultúry. 
       K uzneseniu č. 21 / 2016 z mesiaca októbra členovia MsV č. 6 uviedli, že túto požiadavku žiadajú vybaviť v I. 
etape roku 2017 a to upravením primeranou kameninovou frakciou. 
       K uzneseniu č. 22 / 2016 z mesiaca októbra požaduje JUDr. František Ľach, aby bola dovezená kamenina 
do priestoru, ktorý občania požadujú opraviť.  Občania si svojpomocne kameninu rozhrnú a upravia priestor, 
vzhľadom na zatiaľ vhodné počasie. 
        K uzneseniu č.  24 /2016 z mesiaca októbra. pán Školník dodá fotodokumentáciu z nevyčistených verejných 
priestranstiev. 
 
3./ Požiadavky a pripomienky: 

MsV č. 6: / Ing. M. Beharka /  Predložil ústnu sťažnosť p. Tőkőlyho na prevádzku pohostinstva v Domčeku na ul. 
T. Vansovej.  Je potrebné preveriť živnosť u pani Sopkovej a na  Živnostenskom úrade. 

MsV č. 6: / Ing. Geletka / Na ul. E. M. Šoltésovej opraviť plochu pred budovou Materskej školy od ul. A. 
Mickiewicza až k blokom  na sídl. Za Hornádom  / ´smerom k modrému bloku /. Jedná sa o opakovane 
predkladanú pripomienku. 

MsV č. 6:  / Ing. Geletka /  Požaduje preveriť nové osvetlenie všade. Občania sa sťažujú, že svietivosť verejného 
osvetlenia vo večerných hodinách je  nižšia, ako pri starom osvetlení. Požaduje sa zvýšiť svietivosť lámp. 

MsV č. 6:  Za obyvateľov predkladá požiadavku, aby bol opravený chodník pre chodcov na ul. Za Hornádom a ul. 
Ing. Kožucha v dĺžke od ul. Stojan smerom do mesta, pretože na chodníku sú preliačiny. 

 
4./ Záver: 

Ing. Michal Beharka, poďakoval poslancom a členom za účasť. Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 12.12. 
2016 . 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                                                                                  Ing. Michal Beharka 

                                                                                                                                                  Predseda MsV č. 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


