
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  14.10. 2013 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :          podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :     podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia  

3.  Jesenné upratovanie 

4.  Informácie zo zasadnutia predsedov MsV    

5.  Požiadavky a pripomienky 

6.  Záver 

 

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

Ospravedlnil neprítomnosť poslanca Ing. Mariana Bubeníka.. 

          2./   V druhom bode bolo konštatované, že požiadavky   z mesiaca  septembra  2013 sú splnené.  Na 

všetky požiadavky  bola daná  písomná odpoveď. 

          3./   Jesenné upratovanie  v rajóne MsV č. 6 bude v dňoch  od  28. 10. 2013  do 31.10. 2013.  Pristavené        

veľkokapacitné  kontajnery  sa rozmiestnia   na  nezmenených  stanovištiach.   Občania o rozmiestnení 

kontajneroch  budú  informovaní  cestou TV – Reduta, cestou  mesačníka „ IČKA,  ako aj od členov MsV č. 6.  

                 Rozpis  pre miesta  pristavenia veľkokapacitných kontajnerov je  v prílohe tejto zápisnice. 

Vyhodnotenie jesenného upratovania sa vyhodnotí na zasadnutí  MsV v mesiaci Novembri 2013. 

          4./   Informácie zo zasadnutia  predsedov MsV  podal  Ing. Michal Beharka - poslanec a podpredseda 

MsV. 

           a/     Na porade bol daný prísľub prednostkou MsÚ, že dlhodobá požiadavka vyasfaltovanie  ulíc -  Čajka 

a Nezvala, ktoré patria do v rajónu  MsV č. 6 bude v krátkej dobe zrealizovaná.  

           b/     Ďalej odznela informácia, že Dopravný inšpektorát – PZ po vypracovaní podrobnej projektovej 

dokumentácia  dá súhlas k  sprejazdneniu  starej  rožňavskej cesty  z ul. Gorkého okolo školy Strednej obchodnej 

akadémie v smere pod Tarču. 

 

          5./  Požiadavky a pripomienky: 

  

              MUDr. Pukluš – poslanec: 

1. Žiada  vyasfaltovať  prechod  z  ul. Za Šestnástkou  ku  hotelu Šport. 

2. Do osady  na ul. Lesnú a ul. Potočnú  bol zabezpečený posyp na vyrovnanie ciest.  Požaduje, aby 

občania  z  uvedených  ulíc si tieto práce vykonali  svojpomocne pod dohľadom pracovníkov, ktorí 

sú zodpovední  za úpravu ciest a chodníkov. 

3. Na ul. Leteckej, po pravej strane z posledných  dvoch  domov vyteká voda na ulicu. Požaduje 

preveriť, či majú tieto domy kanalizáciu. Ak áno nech odtok vody je zapustený do kanalizácie. 

Upozorniť občanov, že špinavá voda sa nevypúšťa na ulicu. 

              Ing. Geletka: 

1. V osade na ul. Potočnej  nie je regulovaný zdroj vody  z verejnej studne. Bez zastavenia  odteká 

voda,  nahlásili pracovníci  charity.  Uvedenú požiadavku žiada  prešetriť. 

2. Od zodpovedných pracovníkov žiada prejsť kanalizačné vpuste v  rajóne  MsV č. 6. Tieto v prípade, 

že sú zanesené  vyčistiť. 
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JUDr. Ľach: 

          

          1.   Požaduje, aby na ul. Rázusovej  bolo dokončené vyasfaltovanie.  Odbočka z hlavnej cesty ulice 

smerom  k umývarke v dĺžke 15 metrov  cesta ostala nevyasfaltovaná.  Odbočka je vo svahu, sú tam diery, môže 

dôjsť k vážnemu úrazu. Žiada požiadavku  urýchlene zrealizovať.               

 

 6./ Záver: 

          Predseda poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa  11.11. 
.
2013. 

 

 

 

 

Zapísal:  M. Bujňák                                                                                      MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                                         Predseda MsV č. 6 

 

 

 

Príloha:  1x prezenčná listina 

                1 x  rozostavenie veľkokapacitných kontajnerov 

 

 

 

 

 

 

 


