
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  10. 12. 2012 

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia  
3. Zhodnotenie činnosti MsV č. 6 za rok 2012 
4.  Plán zasadnutí MsV na I. polrok 2013    
5.  Požiadavky a pripomienky 

      6. Záver 
 
         l./    Zasadnutie otvoril MUDr. Ján Pukluš, predseda  MV č. 6.  Privítal  členov  na jeho zasadnutí. 

         2./  V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia  z mesiaca  novembra 2012. 

        Pri kontrole uznesenia č. 22/2012 bola vyslovená nespokojnosť s vybavením   požiadavky  p. Gaduša 
z ul. F.Hečku.  Odpoveď na požiadavku občana sa požaduje vybaviť tak,  aby sa citovali platné normy 
a opatrenia,  ktoré ju bránia vybaviť. Nepostačuje všeobecná informácia.  MsV sa k požiadavke  pána 
Gaduša vráti aj na svojom Januárovom zasadnutí v roku 2013.  MUDr. Pukluš prejedná uvedenú vec 
s Dr. Olejníkom, vedúcim oddelenia komunálneho servisu MsÚ.   

        Pri kontrole uznesenia č. 25/2012. MsV č. 6 požaduje predložiť v máji 2013  kópiu správy o 
preberacích prácach.  

          3./ Predseda MV č. 6 vykonal  zhodnotenie  práce MV č. 6 za rok 2012.  Členom MsV poďakoval  za ich 
účasť na zasadnutiach,  za ich aktívny prístup pri  riešení požiadaviek občanov,  ktorí v rajóne MV č. 6  bývajú.  
Vyslovil presvedčenie, že aj v nasledujúcom roku sa členovia budú aktívne zapájať do práce MsV a pomáhať 
riešiť požiadavky občanov.  

5./ Členovia MV odsúhlasili plán zasadnutí MV č. 6 na I. polrok 2013 takto: 

21. január 2013                                                      8.   apríl  2013 

11. február 2013                                                   13. máj 2013 

11. marec 2013                                                     10. jún 201 

         Zasadnutia sa budú konať v priestoroch hotela Šport vždy o 16,00 hodine. 

     

   5./   Požiadavky a pripomienky: 

Ing. Geletka: 

            Žiada upraviť príjazdovú cestu na Zberný dvor. 

JUDr. Ľach: 

            Žiadame prehodnotiť rozhodnutie Komisie výstavby a dopravy vo veci  sprejazdnenia cesty medzi 
LIDLOM a TESCOM. Podľa opätovného názoru  členov MsV č. 6  je možne spojazdniť uvedenú komunikáciu 
pre osobné autá v oboch smeroch. 

         6./ Záver: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť.  Zaželal príjemne prežitie vianočných a novoročných sviatkov.  
Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 21.1.2013.. 

 
Zapísal:  Michal Buj ňák                                                            MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


