
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  10.11.2014 

 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :     1 

                                 

Program :  

1. Otvorenie 

2. Posledné zasadnutie MsV č. 6 v tomto volebnom období 

3. Záver 

 

 

l./  Zasadnutie otvoril MUDr. Pukluš – predseda MsV č. 6, ktorý  privítal členov na jeho poslednom zasadnutí 

v tomto volebnom období.  

 

2./ V druhom bode predseda MsV č. 6 vyhodnotil prácu MsV č. 6 počas celého funkčného obdobia. Poďakoval 

za prácu poslancom a jeho členom. 

      Poslanci, členovia MsV poďakovali za prácu predsedovi MsV, za koordinovanú činnosť pri zasadnutiach 

MsV.  Poďakovali MsÚ a jeho pracovníkom za prácu pri plnení požiadaviek MsV č. 6 v tomto volebnom 

období. 

    

3/ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.   

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 
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          Ku  žiadosti občanov pán Matej Rusnák pripojil aj mapu z katastrálneho územia  s farebným vyznačením  

a osadením požadovaných značiek  a 23 žiadosti občanov z Kozieho vrhu, ktorí túto zmenu požadujú. 

          Návrh zmeny značenia bol prejednaný  dňa 25.8.2014  s poslancami Mestského zastupiteľstva , MUDr. J. 

Puklušom,  Ing. M. Beharkom a Ing. M. Bubeníkom.  Uvedení  poslanci  MZ vyslovili súhlasné stanovisko  ku  

vybaveniu požiadaviek občanov. 

           MsV č. 6 sa so žiadosťou  pána Mateja Rusnáka, bytom  ul.  Ružová  č. 7, Smižany  a so žiadosťami 

občanov z mestskej časti Kozí vrch oboznámil.  Na základe žiadosti občanov, ako aj predloženia výpisu 

z katastrálnej mapy doporučuje MsV č. 6 odboru výstavby a dopravy MsÚ tieto žiadosti občanov  čo 

najrýchlejšie vybaviť.   Prítomní členovia MsV č. 6  pri hlasovaní sa jednohlasne vyjadrili za ich 

urýchlené vybavenie.   

         Pri hlasovaní členovia  MsV č. 6  nesúhlasili iba s osadením retarderov na zníženie rýchlosti cez ulicu 

Palárikovu. 

             Kontaktné telefónne číslo na pána Mateja Rusnáka je 0908 067801 a má slúžiť pre odbor výstavby 

a dopravy MsÚ  v prípade  spresnenia  vybavenia žiadosti. 

 

6./Požiadavky a pripomienky: 

          Ing,. Geletka: 

          Urýchlene žiada opraviť priestor pred Potravinami na sídl. Za Hornádom, smerom ku škole -

Obchodnej akadémií. Priestor je vyasfaltovaný, ale prepadnutý.  V prípade dážďov sa tam tvorí veľká 

mláka,   kedy je problematické prejsť tento úsek. Táto požiadavka odvedenia dážďovej vody sa už 

niekoľkokrát opakuje. Vzhľadom na blížiacu sa zimu, voda môže zamrznúť a spôsobiť úrazy, prosíme 

túto požiadavku vybaviť.  

 

7/ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie  zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  13.10. 2014 . 

 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 

                                                         

Rozdeľovník: 

1x poštou  p. Hovančík  

1 x mailom p. Rusnák 

1 x mailom všetci členovia MsV 

1 x p. Čmeľová 

1 x p. Ing. Jančíková, Ing. Baluchová, Mgr. Sýkorová 

1 x odbor  výstavby a dopravy  / pripojené  2 x výpisy z katastrálnych  máp , ul. Fándlyho a Kozí vrh a 23    

žiadosti od občanov /. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


