
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa 10. 6. 2013 

Prítomní:               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:          podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:     podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia  

3  Informácie poslanca – Ing. Michala Beharku 

4. Informácie z práce na MsÚ – Ing. Ľubomír Pastiran 

5. Plán zasadnutí na II. polrok 2013 

      6. Požiadavky a pripomienky 

      7. Záver 

 

         l./    Zasadnutie otvoril MUDr. Ján Pukluš, predseda MsV č. 6. Privítal členov na jeho zasadnutí. 

          2./   V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia z mesiaca máj 2013. 

                 Na požiadavky a pripomienky bola daná písomná odpoveď.         

          3./    V treťom bode jednania poslanec Ing. Michal Beharka informoval členov MsV č. 6, že občan z    

                  ul. F. Hečku, pán Gaduš poďakoval za vybavenie jeho požiadavky o výrube brezy. 

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

                 -   pripravuje sa úprava rozpočtu - navýšenie rozpočtu pre opravy ciest 

                 -  dni mesta / informácia pre občanov bude v „I – čku“ a na TV Reduta 

                  -  spišské trhy 18., 19., 20., 21. 7. 2013 – prídu zahraničné ľudové súbory, salaš u Franka.  

   

           5./   V piatom bode členovia odsúhlasili plán zasadnutí  MsV na II. polrok 2013 nasledovne: 

                   -     prázdninové mesiace (júl, august) MsV č. 6  - nezasadá 

            -     september     9. 9. 2013                                                        

            -     október         14. 10. 2013       

            -     november    11. 11. 2013                                          

             -    december     9. 12. 2013 

Zasadnutia sa budú aj naďalej konať v Hoteli ŠPORT so začiatkom o 16.00 hodine. 

 

             6./ Požiadavky a pripomienky:  

              MUDr. Pukluš:  Požaduje, aby v budúcnosti  pri oprave chodníkov a ciest (ich asfaltovaní) zodpovední 

pracovníci vykonávali prísnejší dozor  a kládli veľký dôraz  pri preberaní týchto prác. Ako príklad uviedol, že 

rozkopané chodníky, kde sa v zime vykonávali kopačské práce boli do pôvodného stavu odovzdané  nekvalitne. 

              7./ Záver: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční, dňa 9. 9. 2013. 

 

Zapísal:  M. Bujňák                                                                                      MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                                         Predseda MsV č. 6 

Príloha: prezenčná listina 

 


