
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11.3.2013 

 

Prítomní :             podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :         podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia  

3. Jarné upratovanie 

4. Informácie z práce MsÚ – Ing. Pastiran 

5. Informácie z činnosti MsP 

6.  Požiadavky a pripomienky 

      7. 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  Február   2013. 

                Konštatovalo sa , že na požiadavky a pripomienky bola daná písomná odpoveď. 

          3./  V  treťom bode jednania boli členovia MsV oboznámení  že dňoch od  8.4.2013 do 12. 4.2013 sa v 

 rajóne  MsV č. 6 uskutoční  jarné  upratovanie. Rozmiestnenie veľkokapacitných  kontejneroch  bude  podľa 

predloženého rozpisu a v súlade  s vopred vypracovaným  harmonogramom. O rozmiestnení kontajnerov budú 

obyvatelia informovaní cestou TV Reduta, mesačníka Informátor, ako aj výveskami, ktoré členovia MsV 

roznesú v rajóne. 

            4./ Ing. Pastiran  podal  informácie z práce MsÚ. Zodpovedal  na otázky členom o veľkom množstve 

výtlkov na komunikáciách v meste. Uviedol, že pracovníci  pravidelne  robia obhliadku v teréne a výtlky, ktoré 

je  možne opraviť sa  hneď  asfaltujú. 

            5./ Pán Školník podal  informáciu  z práce MsP. 

/ Odpratanie snehu z chodníkov, upozorňovanie na padajúce cencúle a sneh  zo striech  prevádzkovateľov, ale aj 

občanov mesta /. 

             6./ Požiadavky  a pripomienky: 

 1./         Na prechádzajúcich zasadnutiach  MsV č. 6 požadoval spojazdniť starú rožňavskú cestu okolo  

Obchodnej akadémie s jej napojením na cestu z ul. M. Gorkého.   K tejto požiadavke predložil Ing. 

Geletka  členom výboru  fotodokumentáciu a plán, ako danú vec pomôcť riešiť.            

               Ing. Beharka uviedol, že komisia dopravy nezasadala.  Na jej najbližšom zasadnutí ako poslanec 

a člen komisie uvedenú požiadavku  otvorí.    

               O výsledku z jednania v komisií dopravy bude informovať  členov MsV č. 6 .   

 

 2./          MUDr. Pukluš: 

               Pre  insolventných občanov navrhuje vypracovať Mestským úradom v spolupráci s firmou z B-

Novou  s.r.o, alebo iným podnikateľským subjektom harmonogram a plán zvozu  veľkoobjemových 

predmetov / chladničiek, televízorov,  pračiek, starého nábytku /. Plán zvozu by sa mal uskutočniť od 

rodinných domov a obytných domov  aspoň  raz  za  štvrťrok a mal by obsahovať dátum a hodinu z vozu 

z ulice.  

         Na požiadavku prosíme odpoveď. 
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 7./ 7./ Záver: 

          Predseda poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa  8.4.2013. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Michal Bujňák                                                            MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina 


