
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11. apríla 2011 

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

1. Otvorenie   
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca marca 2011 
3.  Jarné upratovanie 
4.  Plán zasadnutí na máj a jún 2011 
5.   Rôzne 
6.   Požiadavky a pripomienky 

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

2./ Vyhodnotenie požiadaviek z mesiaca marca 2011 vykonal MUDr. Pukluš.  Bolo konštatované, že informačná 
tabula v nákupnom centre COOP bola aktualizovaná a doplnila sa  hlavnými úlohami MsV č. 6 na r. 2011, 
zoznamom členov MsV č. 6, zoznamom ulíc patriacich do rajónu MsV č. 6 a mapou  MsV č.6.   

3./ V  treťom bode boli členovia MsV č. 6 informovaní, že dňom 18. 4. 2011 sa v rajóne MsV č.6 začne jarné 
upratovanie.  O rozmiestnení kontajnerov budú obyvatelia informovaní cestou TV Reduta,  mesačníka 
Informátor, ako aj výveskami, ktoré členovia MsV roznesú v rajóne. Veľkokapacitné kontajneri budú 
rozmiestnené  na uliciach podľa harmonogramu do 20.4.2011. 

4./ . Plán zasadnutí  MsV č. 6 pre mesiac  máj a jún 2011 sa určil na 10.5.2011 a 14.6.2011. Zasadnutia sa budú 
konať v zasadačke hotela Šport vždy zo začiatkom o 16,00 hodine. 

5./  V bode rôznom MUDr. Pukluš  poďakoval zodpovedným pracovníkom MsÚ za realizáciu opravy chodníka 
na ul. Fándlyho. Rozdal prítomným členom plagátovú mapu mesta so zoznamom ulíc patriacim do rajónu MsV 
č. 6.  Ing. Geletka hovoril tiež o opravách, ktoré sa urobili na chodníkoch a cestách, ako je ul. Stojan a v jej 
okolí. Ing. Pastiran informoval o preukazoch pre členov MsV a podal  informáciu z práce MsÚ. Ďalej sa 
hovorilo všeobecne o križovatkách v meste, rešpektovaní značiek vodičmi, ale aj chodcami,  osadením 
retarderov  v  uličkách od ul. Gorkého / vľavo aj vpravo / jarnej výsadbe živých plotov pri LIDLI. 

 

Požiadavky a pripomienky: 

 

Ing. Hoferica: 

         Na križovatke ulíc Kukučínovej a Záborského je prepadnutý kanál. Požaduje opraviť ! 

Mgr. Bučko: 

a/         Požaduje, aby  hliadky polície, ktoré sú v teréne najmä v nedeľu dopoludnia kontrolovali podivne 
túlajúcich sa občanov najmä, kde sú rodinné domy. Uviedol, že títo túlajúci sa občania na krádeže využívajú 
nepozornosť najmä starších ľudí, ktorí zabudnú zamknúť prístupové bránky.  

   b/       Ďalej požaduje, aby kontajnery  v celom meste sa zamykali na kľúč. 

Ing. Hoferica: 

         Požaduje od TV Reduta pripraviť reláciu o odpadovom hospodárstve / dať termíny otvorenia zberného 
dvora, ktorý materiál môžu občania na zberný dvor doniesť, navrhnúť aby aspoň raz sa za čas jazdilo auto, ktoré 
by odvážalo nadmerný odpad , napr. vane a pod. / 
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p. Vernársky: 

         Požaduje na základe žiadosti od občanov, aby prístupová cesta a najmä  zákruta na sídl. Za Hornádom, v 
pravo  za mostom bola vyznačená žltou farbou pre zákaz parkovania súkromných vozidiel. Vyznačenie 
komunikácie sa požaduje pre zásobovacie vozidla do obchodov na sídl. Za Hornádom, aby nemuseli jazdiť po 
trávnikoch.    

Ing. Beharka: 

         Požaduje od polície, aby sa na ul. E.M.Šoltésovej  častejšie kontrolovala mládež, ktorá v nadmernom 
množstve požíva alkohol.      

JUDr. Ľach: 

         Požaduje upraviť cestu vysýpaním jám a to kamenienkami, alebo iným materiálom a to v priestore medzi 
ul. Rázusovou a zadnými dvormi z ulice Zimnej. 

 

6./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční dňa 10.5.2011 

 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                              Predseda MV č. 6  v.r.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 


