
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  10. novembra 2008 

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

1. Otvorenie  zasadnutia MsV č. 6 
2. Vyhodnotenie pripomienok, zo dňa 13.10.2008 
3.  Jesenné upratovanie 
4.  Informácie zo Zastupiteľstva MsÚ 
5. Plán hlavných úloh na rok 2009 
6 Informácie z MsP 
7. Požiadavky prítomných  členov MsV 
8. Rôzne a záver  

 
l./ Zasadnutie MsV otvoril jeho predseda, privítal prítomných  

2./ Vykonalo sa vyhodnotenie pripomienok zo zasadnutia v mesiaci októbri 2008..  
Vyhodnotenie plnenia pripomienok vykonal MUDr. Pukluš a Ing. Kalafut. Plnenie 
pripomienok bolo MsV č. 6  predložené na osobitnom liste. 

 

3./ Členovia MsV č. 6 vyhodnotili priebeh jesenného upratovania. Konštatovali, že jesenné 
upratovanie prebehlo bez vážnejších  nesplnených požiadaviek od občanov. K tomuto bodu 
upozornil členov MsV č. 6 Ing. Kalafut, že na ul. Leteckej bol kontajner preťažený tak ,že  
z ¼ bol naplnený betónovou suťou a stavebným odpadom. V budúcnosti  do tejto lokality sa 
kontajner neumiestni. Bude sa hľadať iná lokalita.  

 

4./ Informácie zo Zastupiteľstva MsÚ podal MUDr. Pukluš takto: 

- odpredaj NsP v Spišskej Novej Vsi strategickému investorovi prostredníctvom VÚC  – 
Košice, tak aby sa zachovala a vylepšila zdravotnícka starostlivosť občanov 

- vysporiadanie majetku 

- nový MHD poriadok, ktorý by mal platiť od 1.1.2009. Prvé dva týždne v novom roku bude  
MHD v meste bezplatná. Súvisí to z prechodom na euro. 

 

5./  Členovia MsV č. 6 do konca mesiaca Novembra 2008 predložia predsedovi, alebo 
zapisovateľovi  požiadavky do hlavných úloh MsV č. 6 na rok 2009. 

 

6./ Informácie z činnosti MsP podal p. Školník a to takto: 

V minulom mesiaci sa riešila prevažné pristupkova činnosť mládeže. V priebehu jednej noci 
je to aj 60 priestupkov , ktorých sa dopúšťa  práve mládež. Pokuta od MsP 
 prevádzkovateľom  pohostinstiev a krčiem, ktorí  podľa jeho presvedčenia majú podiel  na 



tejto  priestupkovej činnosti  sa mína účinku. Upozornil na dve zariadenia  v meste. Ide 
o zariadenie v bývalom Kine Tatry na ul. Levočskej a Internetová krčma taktiež na ul. 
Levočskej. V týchto zariadeniach sa porušuje  nedodržiavanie zatváracích hodín. Správanie sa 
mládeže je neprístojne, hrubé a vulgárne. Usudzuje, že je to aj pod vplyvom hudby, ktorá sa 
tu mladým púšťa. Navrhuje tu urobiť kontrolu aj zo strany štátnej správy a kompetentných 
orgánov, korí sú za propagáciu hudby zodpovední 

Požiadavky: 

Ing. Matejovie: 

         Na základe informácie, ,ktorú podal p. Školník žiada, aby o tomto probléme boli 
informovaní aj poslanci na Zastupiteľstve / MsÚ. 

 

Ing. Brezovská: 

          Požaduje vy spraviť cestu od sídl. Za Hornádom / okolo garáži  / na ul. E. M. 
Šoltésovej. 

 

p. Bukovinský: 

           Požaduje dokončiť vyasfaltovanie chodníkov , ako aj komunikácií na ul. E. M. 
Šoltésovej  ešte v tomto roku, ako to bolo sľúbene zo strany odboru výstavby. 

        

Záver: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční, dňa 
8.12.2008 . Miesto konania zasadnutia  MsV č. 6 oznámi zapisovateľovi Ing. Ľubomír 
Forgáč. Členovia  o mieste a čase budú informovaní na Pozvánkach. 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                     MUDr. Ján Pukluš, v. r. 

                                                                                          Predseda MsV č. 6   


