
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa  10. 2. 2014 

 

 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :      Ing. Marian Bubeník 

                                 

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Január 2014 

3.  Informácia MUDr. Pukluša  z porady predsedov MsV 

6   Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 

 

l./ Zasadnutie otvoril Ing. Pastiran.  Privítal členov MsV č. 6 na jeho zasadnutí. 

 

2./ V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia  z mesiaca  Január   2014. 

      Ing. Pastiran zodpovedal , zástupcovi z osady Vilčurňa, že  dezinsekcia sa vykoná v spolupráci so 

Správcovskou firmou  na  uliciach  Potočnej  a  Lesnej, ako aj že problém spustenia vody je na obyvateľoch  

uvedenej lokality, tak že za vodu si budú platiť, aby im bola dodaná až do domácnosti.  Zatiaľ tento problém 

ostáva. Voda bude v osade dodávaná  iba z jedného zdroja. 

     Písomné odpovede na požiadavky MUDr. Pukluša a Ing. Beharku  prečítal zapisovateľ MV. 

       

3./ Predseda  MV č. 6  MUDr. Pukluš v ďalšom bode  informoval  členov z porady predsedov MV, ktorá sa 

uskutočnila 10.2.2014. 

       a/ Hlavné  úlohy MV č. 6  sa dostali na realizáciu do plánov  úloh Mestského úradu na rok 2014. 

       b/ Podpora spolupráce MV a pravidelnej informovanosti  s Mestskou políciou. 

 

4./ Požiadavky a pripomienky: 

         p. Kroščen: 

         Člen Občianskej stráže z ul. Potočnej  a Lesnej žiada opraviť cesty na ul. Potočnej a Lesnej, ako aj cestu  k  

Záhradkárskej osade Červený jarok.  Na týchto cestách sú veľké jamy  a výmole.  

MsV č. 6 doporučuje  MsÚ – oddeleniu , ktoré má v popise práce udržu  mestských komunikácií, aby do týchto 

lokalít  sa  navozila drť, ktorú by si obyvatelia uvedených lokalít svojpomocne  rozhrli na jamy v cestách. 

 

5./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  10. 3. 2014 . 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

                                                       

      

 


