Zápis 
zo zasadnutia MsV č. 3, konaného dňa 25.02.2010 o 17³° hod.

Prítomní:     Ing. Ondrej Majerník, RSDr. Juraj Beňa, Peter Pálfy, Ing. Ľudmila Grigerová, Milan Petruška, Anna Dzurillová, Jozef Bednár
 
Neprítomní: Ing. Bohumír Škuta, Ing. Marián Brna, Ing. Ernest Jakubčo, Ing. Štefan Demečko, Ing. Marián Kellner 

Požiadavkou MsV - Ferčekovce, Tarča a Novoveská Huta (č.3,2,1) je vybudovanie cyklotrasy od Madaras Parku cez Ferčekovce po Novoveskú Hutu. Iniciovať spoluprácu príslušného oddelenia MsÚ s Lesami Mesta Spišská Nová Ves.  

	Kontrola úloh:


	Žiarivky na verejnom osvetlení – cyklistický chodník, cca 3 ks - boli vymenené,
	umiestnenie zrkadla vo výjazde z Karpatskej ulice na Muránsku – termín plnenia odložený pre nedostatok finančných prostriedkov,
	osadené koše na odpadky pred potravinami na Muránskej ulici – úloha splnená,

kontajnery na jarné upratovanie budú umiestnené po Veľkej noci v termíne 6,7,8. apríla 2010.  

	Úlohy pre OKS MsÚ:


	Zabezpečiť jarné upratovanie ciest po zimnej údržbe v celej lokalite,

zabezpečiť verejné osvetlenie okolo vodného toku Holubnica pri moste na Nitrianskej ulici,
	zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia na Pohronskej ulici,
	požiadavka je taktiež osadenie košov na psie exkrementy k asfaltovému ihrisku okolo potoka v počte 2 – 3 ks.
	dokompletizovať detské ihrisko na Gemerskej ulici prvkami – domček, šmýkačka, lavičky.

	Úlohy pre OVaD MsÚ:


	Rekonštrukcia asfaltového povrchu na Muránskej ulici,
	pôvodný asfalt z Muránskej ulice sa použije na spevnenie cesty k záhradkárskej osade,
	na Považskej ulici pri rodinnom dome č. 7 je na dvoch miestach prepadnutá cesta, žiadame preveriť a odstrániť v jarnom období,
	v jarných mesiacoch sú potrebné opravy výtlkov v celej lokalite Ferčekoviec,
	v mieste prekládky telefónneho stĺpa v chodníku na Muránskej ulici bude potrebné doplniť chýbajúce dlaždice,
	asfaltové ihrisko na Dunajskej ulici – dokončenie oplotenia, 
	dokončiť asfaltovú úpravu komunikácie na Spišskej ulici.


	Diskusné príspevky

	Nasledujúce zasadnutie členov mestského výboru č. 3 sa uskutoční dňa 25.03.2010 /vo štvrtok/ o 17³° hod.



Ing. Majerník poďakoval všetkým za účasť a uzavrel zasadnutie.


Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko													


										Ing. Ondrej Majerník
										   predseda MsV č.3

