
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - juh, zo dňa 10. októbra 2011 

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca septembra  2011 
3  Jesenné upratovanie 
4.  Občianska iniciatíva – požiadavky občanov 
5.  Rôzne 
6.  Návrh na uznesenie – Požiadavky a pripomienky 

      7. Záver 
 
1. Zasadnutie otvoril MUDr. Ján Pukluš, predseda  MV č. 6. Privítal prítomných na 
zasadnutí. 

2. Vyhodnotenie požiadaviek z mesiaca september  2011 vykonal  zapisovateľ. 
Členovia MsV vyslovili nespokojnosť s vybavením pripomienok. Ing. Beharka 
predloží  uznesenia  z mesiaca septembra čísla, 26,27,28 a č. 29 na zasadnutie 
dopravnej komisii k jej vyjadreniu. O výsledku bude informovať MsV č. 6. 

3.  Pre jesenné upratovanie  v  rajóne MsV č. 6 budú v dňoch  od 24. 10. 2011 do 27. 
10. 2011 pristavené veľkokapacitné  kontajnery na určených  stanovištiach. Občania 
o rozmiestnení kontajneroch budú informovaní cestou TV – Reduta ,  cestou  
mesačníka „ IČKA“ a výveskami, ktoré členovia rozdajú v rajóne MsV č. 6. 

4.  A) Pán Alexander  Kováč za obyvateľov  z ulíc Potočnej a Lesnej predkladá 
písomnú požiadavku, (ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice) - vybudovanie komunitného 
centra 

                                      - oprava asfaltovej vozovky na ul. Potočnej a Lesnej, 

                                      - terénne práce – dovezenie zeminy, 

                                       - piesok do pieskoviska MŠ. 

Na poslednú časť tejto požiadavky od občanov z ulíc. Potočná a Lesná zodpovedal 
Ing. Bubeník, že piesok do pieskoviska pre MŠ bude dovezený na jar. 

     B) Páni Branislav Ondáš a Pavol Kiša sa dostavili na zasadnutie MsV č. 6 za 
občanov z novej bytovky pod Kaflandom  a požadujú za týchto občanov, cestou MsV 
č. 6, aby im bola vyasfaltovaná cesta k bytovke.  Ide  o vyasfaltovanie  asi 500 
metrov štvorcových o celkovej dlžke vozovky cca 80 m s finančným nákladom asi 
25 000 Eur. Písomnú požiadavku doložia k zápisnici, ktorú MsV požaduje vybaviť 
odborom dopravy. 

5. V bode rôznom informoval Ing. Bubeník členov MsV, že do budúcnosti sa počíta 
so zastrešením malej ľadovej plochy, ďalej členovia rozprávali o otvorení 
polyfunkčného objektu   na  ul. Nábrežie Hornádu, práce na novom nákupnom centre 



Tesco.  JUDr. Ľach sa pochvalne vyjadril o prácach na Zimnej ul. Ing. Topoli urgoval 
vybavenie nástenky v nákupnom centre COOP. 

6.   Návrh na uznesenie – Požiadavky a pripomienky:  

Ing. Beharka: Upraviť trávnatý trojuholník na Ul. E. M. Šoltésovej (oproti  vchodom č. 
7 a 9 a z druhej strany oproti rodinným domom) trávnicami, aby sa rozšírila plocha na 
parkovanie  pre  autá. 

7. Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa 
uskutoční dňa 14. 11. 2011. 

 

Zapísal:  Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                            predseda  MsV č. 6        


