
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11.11. 2013 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :          podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :     podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia  

3.  Jesenné upratovanie vyhodnotenie 

4.  Príprava plánu hlavných úloh na r. 2014    

5.  Informácie z MsÚ,  informácie z  MP 

6.  Požiadavky a pripomienky 

7.  Záver 

 

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

          2./   V druhom bode bolo konštatované, že požiadavky   z mesiaca  októbra  2013  boli  splnené.  Na 

všetky požiadavky  bola daná  písomná odpoveď. 

          3./  Členovia MsV č. 6 vyhodnotili priebeh jesenného upratovania. Konštatovali, že jesenné upratovanie 

prebehlo bez vážnejších  nesplnených požiadaviek.  

                 K tomuto bodu pre oddelenie komunálneho servisu  podáva  MUDr. Pukluš návrh., aby sa 

v budúcnosti  na vopred určené stanovišťa pristavovali dva kontajneri,  označené „ rozložiteľný odpad“  

a  „  nerozložiteľný odpad“ .  

                   Ďalej podáva návrh pre oddelenie komunálneho servisu,  aby do mesačníka „ Informátora „ 

uverejnilo toto oddelenie  článok o nebezpečnom odpade.  Článok má spĺňať kritéria informácií  

a výchovy obyvateľov o nebezpečnom odpade. 

          5./ Predseda MsV č. 6 požiadal členov, aby  na zasadnutie ,  dňa 9.12.2013  predložili požiadavky a úlohy , 

ktoré  by  boli zapracované do  Hlavných úloh  na 2014. 

          6./  O práci na MsÚ podali  informácie  Ing. Pastiran a predseda MsV č. 6 :        

                 -  príprava rozpočtu na r. 2014, 

                 -  rozpočet sa pripravuje so záťažou na opravu komunikácií, 

                 -  dopravný program, 

                 -  Železničné. priecestie na sídl. Západ, 

                  - cesty, ktoré spravuje VUC 

                  -  Ing. Beharka  informoval členov MsV, že zasadnutie dopravnej komisie sa uskutoční 13.11.2014. 

                   - Školník  podal informáciu z činnosti a práce MsP. 

           5./  Požiadavky a pripomienky: 

                 MUDr. Pukluš – poslanec: 

    Žiada  vyasfaltovať  na sídl. Za Hornádom  pred  obchodom  prepadnutú  jamu na ceste a chodníku.   

     Je tam voda.  Práce požaduje zrealizovať do konca Novembra  2013. 

Ing. Brezovská: 

                  Požaduje sfunkčniť verejné osvetlenie na sídl Za Hornádom .  

                   Nesvietia lamy, ktoré majú čísla  C4 a C5.    

              Ing. Geletka: 

                    Požaduje prečistiť urgentne kanál na ul. Stojan a A. Mickiewicza, oproti garážovým boxom. 
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               Ing. Kubičár: 

               1./ Vyslovil poďakovanie za nové chodníky a cesty k Multifunkčnému centru. 

               2./ Podá písomnú požiadavku  pre interpeláciu poslancov k premiesteniu sochy z bývalej Baníckej 

školy  pred areál  Multifunkčného  centra.  

          

              7./ Záver: 

                 Predseda poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa  9.12. 
.
2013. 

 

 

 

 

Zapísal:  M. Bujňák                                                                                      MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                                         Predseda MsV č. 6 

 

 

 

Príloha:  1x prezenčná listina 

                 

 

 

 

 

 

 


