
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  18.mája 2009 

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

1. Otvorenie   
2.  Vyhodnotenie pripomienok z mesiaca apríl 2009 
3.  Jarné upratovanie - vyhodnotenie 
4.   Plán zasadnutí na II. polrok 2009    
5.  Požiadavka člena MsP 
6.   Informácie z MsÚ – Ing. Pastiran 

     7.   Požiadavky 
     8.   Záver      
 
l./ Zasadnutie otvoril predseda  MV č. 6.  Privítal prítomných na zasadnutí. 

 

2./ Vyhodnotenie požiadaviek a pripomienok z pred. mesiaca  predniesla Ing. Brezovská. Tu 
členovia MV vyslovili nespokojnosť s vybavovaním nanášaných požiadaviek a pripomienok. 

 

3./ Jarné upratovanie, ktoré v rajóne MV č 6 prebiehalo od 20.4.2009  a to rozmiestnením 
veľkokapacitných kontajnerov  bolo v súlade s harmonogramom a bez sťažnosti od občanov. 

 

4./ Plán zasadnutí MV na  II. polrok 2009 sa stanovil na tieto termíny.  V miesiaci  júl 
a august  MV nesadá. V prípade potreby  je možné zabezpečiť jeho operatívne zasadnutie. 
Ďalej  zasadnutia bude nasledovne:   

21. septembra 2009 

19. októbra 2009 

23. novembra 2009 

14. decembra 2009. 

          MV bude zasadať v uvedených termínoch  v klubovni hotela Šport vždy o 16,00 
hodine. Plán zasadnutí MV sa zabezpečí  tlačovinou  aj  do informačnej tabule v nákupnom 
centre COOP. 

 

5./   Člen MsP  p. Vernársky  požiadal  členov  MV, aby vo svojom rajóne upozornili na 
občanov, ktorí  ku kontajnerom vyhadzujú veľký  nie spracovateľný odpad  / napríklad, veľké 
kusy skla, starého nábytku a podobne /. 

 

 



 

6./  Ing. Pastiran podal informácie všeobecne k nasledovným bodom: 

- cestné poriadky  

- informácie z ul. Potočnej a Sadovej  / bytové požiadavky / 

- nákupne centrum BILLA 

- objekt bývalej pôrodnice 

- objekt bývalých kasárni 

- zmena rozpočtu  

. 

7. Požiadavky a pripomienky: 

1./   Ing. Brezovská:  Spresňuje požiadavku z mesiaca apríl 2009 - vykonať výspravky  ciest 
a chodníkov na sídl. Za Hornádom 

- 3 jamy okolo ob. bloku pred garážami  smerom k ul. E.M. Šoltésovej 

- 2 jamy od hlavnej cesty smerom do sídliska Za Hornádom  - pred blokom č. 2 a 1, veľký 
výmoľ za obchodom  / zadná časť bloku č. 6 /. 

2./   Ing. Brezovská:  Požaduje, aby  sa pokosené a pohrabané priestory  čistili aj od 
ostatného odpadu  / napr. papier,  fľaše, umelý odpad  /.  

3./ MUDr. Pukluš:  Požaduje opraviť prehradenie v rieke Hornád na sídl. Za Hornádom 
/fľuder /, ktoré bolo z polovice zničené v jarných mesiacoch  pri veľkej vode. 

4./  Požaduje, aby  majiteľ kotolne na  ul. E.M. Šoltésovej  upravil vonkajšiu fasádu objektu. 

5./  Požaduje prizvať  PaeDr.  Jána Oleníka, vedúceho odboru komunálneho servisu MsÚ na 
zasadnutie, dňa 8.6.2009. 

6./ p. Bukovinský:  Požaduje, aby  sa opravila cesta na ul. E. M. Šoltésovej. / opakovaná 
požiadavka /. 

 

8./ Záver: 

           . Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 8.6.2009 – zmena oproti plánu 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                              Predseda MV č. 6  v. r.     


