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

konaného dňa  05.02.2020 od 16:00 – 17:00 hod. v malej zasadačke MsÚ v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  Mgr. Tomáš Cehlár         Mgr. Gustáv Krajči 
                 MUDr. Ján Pukluš          Ing. Milan Mucha 
                 Ing. Eduard Hudy           Marcela Barteľová       
                 Bc. Slavomír Harmata 
                  

Neprítomní:  Ľubomír Slaninka (ospr.) 
                      Mgr. Peter Bednár (ospr.) 
                      Ivan Geletka (ospr.) 
                      Ing. Arch. Teodor Štubňa (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, 
- Členovia MsV o zrealizovanie požiadaviek podľa finančných možností zodpovedného oddelenia: 

- osadenie smetného koša k autobusovej zastávke, smer sídl. Západ (OKS) 
- nasvetlenie komunikácie vedúcej k BD na Filinského ul., prípadne s oslovením riaditeľa priľahlej školy    
  s možnosťou nasvietenia z ich pozemku (OKS),  
- vysypanie úseku zelene štrkom medzi čerpacou stanicou a autobazárom pre chodcov (OVaD), 
- osadenie poklopu na chýbajúcu šachtu (OVaD), 
- kontrola zákazu státia na Filinského ul. (MsP), 
- možnosť osadenia poklopu na pieskovisku (OKS),  
- nasvietenie detského ihriska z priľahlého stĺpu verejného osvetlenia (OKS), 

- Predseda MsV poďakoval za dobrovoľnícku akciu z konca minulého roka 2019, kedy sa maľovanie 
zastávok stretlo s pozitívnym ohlasom v celom meste a bolo inšpiráciou pre ďalšie Mestské výbory. 
 

 
Nové úlohy:  

 viď požiadavky – priebeh stretnutia 
 

 
Úlohy v plnení: 

 Opätovná požiadavka realizácie zábradlia medzi chodníkom a cestou II.tr / 533 - (OVaD) 
 Rekonštrukcia chodníka od SOŠ Drevárska po autobusovú zastávku, smer sídl. Západ (OVaD) 
 Osadenie reťazových hojdačiek na detskom ihrisku – Telep (OKS) 
 Osadenie koša pre psie exkrementy – Telep (OKS) 
 Obnova schodiska – podjazd (OVaD) 
 Dokončenie vysprávok v lokalite pôsobnosti MsV (OVaD) 
 Doplnenie osvetlenia na chodníku okolo parku (OKS) 
 Oprava schodiska pri BD Filinského ul. (OVaD) 
 Osadenie infotabule na Telepe (OVS) 

 
 
 

 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 
 

Mgr. Tomáš Cehlár 
predseda MsV č. 9 


