
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  18. 6. 2012 

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia  
3.  Spor občanov o odstavných plochách kontajnerov na ul. Hurbanovej  

      4.  Informácia z porady predsedov MsV, dňa 7.6.2012 a vybavenie interpelácie 
      5.   Informácie z práce MsÚ    

6.   Zasadnutia MsV č. 6 v II. polroku 2012  
7.   Požiadavky a pripomienky 

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

2./    V druhom bode bolo konštatované, že uznesenia  z mesiaca  máj 2012 sú splnené.   

3./   Zástupcom  z  ul. Hurbanovej č. 12 a 13 a členom MsV boli prečítané  vyjadrenia firmy Bratner  Nova  s.r.o. 
a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi k veci umiestnenia kontajnera  na ul. 
Hurbanovej  za plotom záhrady p. Zemana.  Na základe týchto odborných  vyjadrení  MsV č. 6 doporučuje 
kontajner  ponechať na existujúcom stanovišti.  V budúcnosti sa budú odstavné plochy pre kontajneri  na ul. 
Hurbanovej osadzovať oceľovým ohradením. Vyjadrenia hore uvedených firiem sa prikladajú k zápisnici. 

 

 4./    Predseda MsV č. 6  MUDr. Pukluša podal  informáciu z porady predsedov MsV, ktorá sa konala, dňa 
7.6.2012.   Ďalej  informoval o podaní interpelácie  na  Mestskom zastupiteľstve, aby  hranica MsV č. 6 po ľavej 
strane Hornádu, smerom k sídl. Mier bola po most z ulice J. Matušku,  a aby   nákupne centrum Tesco a Neo 
zóna  sa pričlenili k mestským výborom, ktoré sú  na sídl. Mier.  Písomné vybavenie požiadavky  sa predloží na 
budúce zasadnutie MsV.  

Ďalej poukázal na zlý technický stav premostenia potoka, ktorý tečie cez osadu Vilčurňa. Je to potrebne do 
budúcna riešiť väčším premostením . 

MsV č. 6 na podnet predsedu  doporučuje, aby  sa ulica kde stoja  obytné domy, ktoré postavila 
SOLITERA nazývala do budúcna  „ Slnečné nábrežie „ 

 

5./    Informácie z práce na Mestskom úrade predniesol Ing. Pastiran.  

      -   kádrové zmeny na odbore výstavby / odpovedal na priamu otázku  Ing. Kubičára / 

       -  oprava nábrežia Hornádu  / občania môžu pripomienkovať / 

       -   finančné prostriedky od štátu pre samosprávu - informácia 

  

6./   V šiestom bode členovia odsúhlasili plán zasadnutí MsV na II. polrok nasledovne. Hodina miesto zasadnutia 
sa nemení. 

       -      prázdninové mesiace /júl, august / MsV č. 6  -  nezasadá 

- september     10.9.2012                                                        

- október         10.2012       

-  november     12.11.2012                                          

-  december     10.12.2012 
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Požiadavky a pripomienky: 

p. Kovač: 

 Informoval o premnožení potkanov v lokalite Vilčurňa a požiadal o vykonanie deratizácie. 

 

Ing. Kubi čár: 

Vyzdvihol účinnú pomoc MsP pri riešení problému  s rómskymi občanmi  za OD LIDL. 

 

MUDr. Pukluš: 

Požaduje 1 x za mesiac pristaviť pre ulice Potočnú a Lesnú veľký kontajner.      

 

Ing. Bubeník: 

Je potrebné do budúcna uvažovať nad rozšírením cesty na ul. Leteckej  a to z dôvodu pokračujúcej IBV –
Červený jarok. 

 

Členovia MsV: 

Upraviť cestu kamienkami  na ul. Potočnej a okolo potoka cez Kozí vrch . 

 

5./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  10. 9. 2012 . 

 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


