
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa  9. 6. 2014 

 
Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :     1 
                                 
Program :  

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Mája 2014 
3.  Plán zasadnutí na II. polrok 2014 
4.  Informácie z MsÚ 
5   Rôzne – Žiadosť občanov z  ul.  J. Fándlyho 
                 - informácia z FK      
6.  Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 
 
l./  Zasadnutie otvoril MUDr. Pukluš – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

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

3./  MsV č. 6 schválil plán zasadnutí na II. polrok 2014 takto: 

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

       - september  / 8. 9. 2014/ 

       - október  / 13.10.2014 / 

       - november  / 10.11.2014/ 

       - december  / podľa potreby / v uvedený mesiac sa konajú komunálne voľby. 

Zasadnutia sa budú aj naďalej konať v hoteli   ŠPORT zo začiatkom o 16,00 hodine. 

 

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

        - vypratanie komunálneho odpadu na ul. Lesnej a Potočnej, 

         -  aktivačné  práce ich zabezpečovanie, 

         -  vymáhanie  nedoplatkov cestou súdu 

 

5./ Ing. Beharka  informoval o žiadosti – a petícií občanov z ul. J. Fándlyho : 

        MsV č. 6 sa so žiadosťou  a petíciou občanov z ul. Fándlyho oboznámil.  Na základe vyjadrenia poslanca 
Ing. Beharku  doporučuje  MsÚ  - odboru  výstavby a dopravy  kladne vybaviť žiadosť  občanov. 

     Ing. Bubeník  informoval zo zasadnutia Finančnej komisie: 

- Renovácia námestia, /ul. Zimná / 

- MŠ – zatepľovanie, 

- Kino Mier – nové sedačky, 

- Spišské trhy  / predajne stánky budú rozmiestnené  aj na ul. Ing. Kožucha / 

 

 

 

 



 

 

 

6./Požiadavky a pripomienky: 

         MUDr. Pukluš: 

         Žiada, aby bola vyrovnaná asfaltová plocha pred obchodom / Potravinami / na sídl Za Hornádom. Je 
tam jama a v čase dažďa sa tam tvorí  neprechodná mláka. 

 

         Ing. Kubičár: 

         Žiada aktualizovať pripomienku o premiestnení sochy Trangousta pred nové Multifunk čné 
centrum. Socha je v areáli starej Baníckej školy.    

 

7/ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie  zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  8.9. 2014 . 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 

                                                       

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


