
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  17.3.2014 

 

 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :      0 

                                 

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Február 2014 

3.  Jarné upratovanie 

4.  Rôzne 

5.  Požiadavky a pripomienky 

      6.  Záver 

 

l./ Zasadnutie otvoril MUDr. Pukluš – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

2./ V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia č. 8/2014  z mesiaca  Februára   2014. 

      Na vznesenú požiadavku  v mesiaci Februári od p. Kroščena z  Občianskej stráže bola daná písomná 

odpoveď z oddelenia komunálneho servisu,  Oddelenie komunálneho servisu zabezpečili štrk na cesty, tak, že 

jamy v osade Vilčurňa boli zasýpané.    

 3./  V  treťom bode jednania boli členovia MsV oboznámení  že v dňoch od  28.4.2014 do 30. 4.2014 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./ V tomto bode jednania sa členovia MsV zhodli, že podnety a pripomienky od občanov,  ktoré  nanášajú 

priamo na MsÚ, alebo cestou MsV sú riešene rýchlo a kvalitne.  Členovia MsV č. 6 vyslovili spokojnosť 

s vybavovaním  požiadaviek a pripomienok.  V ďalšej rozprave  poslanci / MUDr. Pukluš a Ing. Beharka / sa 

vyjadrovali  k obnove námestia,  k objektom po bývalom Mäsokombináte, k obsadenosti a predaju bytov 

v bytovke po bývalom Tatrasvite, výstavbe garáži, ako aj k objektom bývalých  kasárni. 

 

 Požiadavky a pripomienky: 

         Ing. Kubičár a MUDr. Pukluš: 

         Žiadajú  dosadbu  živého  plota pri obchodnom centre „ LIDL“ na ul. Starosaskej. Teraz je vhodné 

vegetačne obdobie . 

         Ing. Geletka: 

          Žiada vyčistiť kanále a vpuste na ul. Kalinčiaka a ul. Gorkého a na ul. Stojan a ul.  Mickiewicza. 

 

5./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  14.4. 2014 . 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 

 


