
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 9, Telep / Blaumont, 

konaného dňa  15.05.2019 od 15:30 – 17:00 hod. v malej zasadačke MsÚ v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  Mgr. Tomáš Cehlár         Mgr. Gustáv Krajči 
                 MUDr. Ján Pukluš          Ing. Milan Mucha 
                 Ľubomír Slaninka           Mário Slivoš 
                 Marcela Barteľová 
                 Bc. Slavomír Harmata 
                 Ing. Arch. Teodor Štubňa 

Neprítomní:  Ing. Marek Hrabovský  
                      Mgr. Peter Bednár (ospr.) 
                      Ing. Eduard Hudy (ospr.) 
 
 
 

                  

Prítomní občania: --- 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – Mgr. Tomáš Cehlár (ďalej len „predseda MsV“) privítal  členov výboru a oboznámil ich 

s plnením uznesení z posledného zasadnutia, 
- Predseda MsV informoval členov o novovzniknutom mestskom podniku MEPOS, ktorý v budúcnosti 

bude vykonávať práce, čo výrazne urýchli plnenie požiadaviek mestských výborov, 
- MsV opätovne prosí o prehodnotenie uznesenia č. 8/2019, nakoľko všetci členovia výboru sa 

jednohlasne zhodli, že tento úsek je skrz frekventovanú premávku nebezpečný pre chodcov, obzvlášť 
s malými deťmi, 

- MsV prosí o osadenie hojdačiek na detskom ihrisku v parku na Telepe, 

- MsV prosí o osadenie košov pre psie exkrementy v parku na Telepe, 
- Predseda MsV predniesol žiadosť člena MsV p. Hrabovského o ukončenie členstva z dôvodu časovej 

zaneprázdnenosti. MsV nadpolovičnou väčšinou všetkých členov v počte 5 hlasujúcich schválil žiadosť 
o ukončenie členstva. Na základe uvedeného predseda MsV požiada primátora mesta Spišská Nová 
Ves o predloženie návrhu na schválenie nového člena MsV na najbližšom rokovaní Mestského 
zastupiteľstva.  

- p. Pukluš žiada o informáciu, či sa rieši problematika zničenej komunikácie vedúcej okolo zahradkárskej 
oblasti „Blaumont“ smerom na Iliašovce,  

- p. Pukluš sa zároveň informuje, kto by mal vyvinúť iniciatívu zorganizovania stretnutia k riešeniu tohto 
problému, nakoľko sa tento problém týka zahradkárskej oblasti, urbariátu a obce Harichovce, či by 
mesto nebolo ochotné vyvolať takéto stretnutie na úrovni primátora, 

- MsV poukázal na potrebu obnovy schodiska pri podjazde (schodisko od Fabiniho ul.), resp. skontrolovať 
technický stav všetkých schodísk. 
 

 
Požiadavky do úloh:  

 Opätovná požiadavka realizácie zábradlia medzi chodníkom a cestou II.tr / 533 - (OVaD) 
 Osadenie reťazových hojdačiek na detskom ihrisku – Telep (OKS) 
 Osadenie koša pre psie exkrementy – Telep (OKS) 
 Riešenie problematiky zničenej komunikácie (OVaD) 
 Obnova schodiska – podjazd (OVaD) 

 
 

 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


