
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  12. septembra 2011 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca júna 2011 
3.  Nové priestory pre  zasadnutia MsV č. 6 
4.  Rozšírenie MsV o zástupcu z ul. Potočnej a Lesnej 
5. Jesenné upratovanie 
6.  Informácie z MsÚ – Ing. Pastiran 
7. Informácie  členov MsP 
8.. Rôzne 
9.. Návrh na uznesenie – Požiadavky a pripomienky 
10. Záver 

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

2./ Vyhodnotenie požiadaviek z mesiaca júna 2011 vykonal  zapisovateľ.  

3./ V ďalšom bode bola podaná informácia, že od  mesiaca októbra 2011 je potrebné hľadať nové priestory pre 
zasadania MsV č. 6 a to z dôvodu, že terajšia zasadačka v hoteli Šport bola poskytnutá pre  užívanie HK Vlci. 
Vyriešením tejto úlohy bol poverený Ing. Pastiran. 

4./ Pán Alexander Kováč, člen občianskej stráže  chce pracovať pre MsV č. 6. Mestský výbor č. 6 rozhodol, že 
pán Kováč bude pozývaný na zasadnutia,  kde bude zastupovať občanov z  ul. Lesnej a ul. Potočnej. 

5./  Pre jesenné upratovanie  v rajóne MsV č. 6 budú v dňoch  od 24.10. 2011 do 27.10.2011 pristavené 
veľkokapacitné  kontajnery na nezmenených stanovištiach. Občania o rozmiestnení kontajneroch budú 
informovaní cestou TV – Reduta a cestou  mesačníka „ IČKA“.  

6./Ing. Pastiran podal  informácie z MsÚ / euro-fondy,  rekonštrukcia škôl, banícke centrum, skládka 
biologického odpadu, rekonštrukcia námestia, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia DD a ZOS/. 

7./ Za MsP podali informácie p. Školník a p. Vernársky 

8,/ V bode rôznom sa prezentovalo: 

MUDr. Pukluš: 

- Bola  pripravená prezentácia  MsV č. 6 pre TV – Redutu.. 6.  TV – Reduta sa neohlásila 

- Na zasadnutie pol pozvaný Ing. Klaučo.  Nedostavil sa. 

Ing. Bubeník: 

- V nákupnom centre COOP bola odstránená nástenka MsV č. 6. Je potrebne, aby nástenka bola vrátená 
späť. Túto záležitosť prejedná Ing. Bubeník so zástupcami COOPu. 

 

- Revidovať opravy brehov rieky Hornád a mosty cez Hornád / vymleté brehy / Zodpovedal , Ing. 
Pastiran, bola zaslaná urgencia na Povodie Hornádu a Bodvy na splnenie tejto požiadavky. 
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9./   Návrh na uznesenie – Požiadavky a pripomienky: 

 

Ing. Bubeník:  MsV navrhuje obnoviť  cestu, ako jednosmernú  zo sídl. Za Hornádom , okolo  Obchodnej 
akadémie a Strednej poľnohospodárskej školy  a jej napojenie na hlavnú cestu  na ul. M. Gorkého , smerom  na 
Novoveskú Hutu.  Žiadame komisiu dopravy, aby sa touto požiadavkou zaoberala a  dala podnet  na jednanie . 
Žiadame o spätnú informáciu. 

 

Ing. Bubeník a MUDr. Pukluš:  Upraviť cestu , Záhradkárska osada – Červený jarok a plánovaná IBV Červený 
jarok . Túto požiadavku  MsV požaduje vybaviť v kompetencií oddelenia Ing. Gondu, aby sa požiadal  investor, 
že  túto požiadavku  úpravy cesty v označenej lokalite je potrebne uprednostniť. 

 

Ing. Bubeník: Pre odbor výstavby navrhuje  dať do plánu  a prioritne riešiť križovatku  pred  nákupným centrom 
COOP / ul. Elektrárenská, ul. Rázusová a ul. Stará cesta/  a križovatku  pred Gymnáziom  / ul. Hviezdoslavova 
a ul. Školská /. Požadujeme  informáciu , či tieto križovatky budú  realizované, ako svetelné, alebo kruhové 
požadujeme oznámiť  predpokladaný termín  ich  realizácie a ukončenia. 

 

Ing. Bubeník: Navrhuje odstrániť   zakazové  značky  pre vjazd  motorových vozidiel okolo Hornádu smerom 
od LIDLU po kruhový objazd  pod Kaflantom. 

 

Kováč:  Požaduje obnoviť plot okolo MŠ na ul. Potočnej. 

 

Kováč:  Požaduje  trvalé  osadenie veľkokapacitného  kontajnera pre ulice Potočná a Lesná. 

 

         

10./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční dňa 10.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                              Predseda MV č. 6  v.r.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


