
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  21.1.2013 

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia  
3. Zrealizované akcie v roku 2012 
4.  Plán činnosti  na rok 2013 v rajóne MsV č. 6 
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  decembra  2012. 

               A./ Pri kontrole uznesenia č. 33/2012 bola vyslovená nespokojnosť. Členovia MsV č. 6 nesúhlasia 
s riešením, ktoré sa uviedlo v odpovedi na riešenie spojazdnenia cesty medzi LIDLOM a TESCOM.  

               B./  Ďalej MsV č. 6 navrhuje spojazdniť starú rožňavskú cestu okolo Obchodnej akadémie s jej 
napojením na cestu z ul. M. Gorkého.                

               Ing. Beharka bol poverený MsV č. 6, aby uvedené záležitosti otvoril v komisií dopravy.    

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

 

 3./ Ing. Bubeník podal informáciu pre  členov MsV č. 6  o akciách, ktoré boli v meste zrealizované v roku 2012.  

 4./ Ing. Bubeník informoval členov MsV č. 6 s plánom akcií, ktoré sa majú zrealizovať v roku 2013. 

V rajóne MsV č. 6 má ísť o tieto úlohy: 

- Vyasfaltovanie  ulíc Ing. Čajáka, Nezvala a ul. Stojan plus chodník na ul. Stojan.  

- Príprava svetelných križovatiek v meste. 

5./  Z činnosti MsP podal  informáciu  p.  Školník. 

 

 6./   Požiadavky a pripomienky: 

        JUDr. Ľach a ostatní čl. MsV č. 6: 

            Žiada, aby bola Mestským úradom oslovená firma B-NOVA a.s. za účelom vytvoriť v meste spoplatnenú    
službu odstraňovania snehu zo striech a ľadových kvapľoch  na požiadanie  podnikateľov, ako aj občanov. JUDr.  

           Ing. Kubičár:  Firma Solitéra  bude pokračovať v realizácii plánu Námestia baníkov. Premosti sa Hornád 
lávkou  a pri Multifunkčnom centre sa postaví informačná tabuľa  z názvom baníckych obcí. 

 

7./ Záver: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 11.2.2013. 

 
Zapísal:  Michal Buj ňák                                                            MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6 


