
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  25. januára 2009 

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

1. Otvorenie  zasadnutia MsV č. 6 
2. Vyhodnotenie pripomienok  
3.  Informácie poslancov 
4.  Plán zasadnutí v I. polroku 2010  
5. Informácia  člena MsP 
6. Rôzne a záver  

 
 
l./ Zasadnutie MsV otvoril jeho predseda, privítal prítomných  

 

2./  V druhom bode  bolo predložené písomné vybavenie pripomienok a požiadaviek.      
Vybavené pripomienky a požiadavky predniesla Ing. Brezovská. 

 

3./ V treťom bode poslanci / Ing. Bubeník a MUDr. Pukluš /podali pre MsV č. 6  všeobecné 
informácie k schválenému rozpočtu a investičným projektom a akciám, ktoré sa v meste budú 
robiť. Informácie  sa podali k dole uvedeným bodom: 

 

- schválený rozpočet na rok 2010  

- úspešne projekty na obnovu škôl / oprava piatich škôl v meste / 

- rekonštrukcia námestia  na ul. Zimnej  

- priemyselný park pri Pilvude 

- projekty pre zlepšenie životného prostredia /bioodpad/  

- výstavba  nového mostu cez Hornád od Kauflandu na sídl. Mier 

- úverové zdroje mesta 

- bývalý Dom služieb – vysporiadanie pozemkov 

- nákupne centrum TUPIP a BILLA 

- Banícke námestie  - jeho sprevádzkovanie 

- predpoklad riešenia cestných komunikácii v meste  / cyklotrasy a riešenie križovatiek / 

- sprístupnenie rokliny „ Kyseľ – predpoklad  2 až tri roky  
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4./ Plán zasadnutí MsV č. 6  na I. polrok 2010  bol  odsúhlasený nasledovne: 

- 25. január 2010 

-15. február 2010 

-  8. marec 2010 

- 12. apríl 2010 

- 10. máj 2010 

- 14. jún 2010 

    Zasadnutia sa budú konať v Klubovni hotela Šport, vždy so začiatkom o 16,oo hodine. 

V súvislosti s odsúhlaseným plánom zasadnutí požiadal predseda  členov o výjazd do im 
pridelených ulíc, aby sa stanovili prioritné úlohy, ktoré je nutné riešiť z pohľadu  mesta 

 

5./ O činnosti Mestskej polície za posledné obdobie podal informáciu p. Vernársky. 

 

 

6./ Záver a rôzne: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 
15.2.2010 .  

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                              predseda MV č. 6  v. r.     

 

 

 

Príloha:  

Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


