
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  12.11. 2012 

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia  
3.  Jesenné upratovanie 
4.  Informácie z práce MsÚ    
5.  Informácie z činnosti MsP  
6.  Požiadavky a pripomienky 

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

2./    V druhom bode bolo konštatované, že uznesenia  z  mesiaca  októbra  2012 sú splnené.  Pre splnenie 
uznesení č. 19/2012 a č. 21/2012 bude Ing. Brezovská požiadaná, aby priamo na oddelení komunálneho servisu 
konkretizovala svoje požiadavky a dohodla priamo s pracovníkmi  oddelenia obhliadku v teréne. 

3./    Jesenné upratovanie  v rajóne MsV č. 6 sa vykonalo  v dňoch  od  15. 10. 2012  do 18. 10. 2012.    
Veľkokapacitné  kontajnery  boli rozmiestnené na vopred určených miestach.  Poslanci a ani členovia MsV č. 6 
nezaznamenali žiadne negatívne ohlasy na priebeh jesenného upratovania.  

4./    Informácie o príprave  rozpočtu  mesta na  rok 2013  predniesol Ing.  Ľubomír Pastiran. 

5./    Informácia z práce MsP predniesol p. Školník. Informoval, že je nárast kriminality v meste najmä vo 
vykrádaní áut. 

 

6./   Požiadavky a pripomienky: 

p. Gaduš, obyvateľ ul. F. Hečku č. 22, lokalita Kozí vrch – 

          Požiadal  MsV č. 6, aby mu pomohol   vybaviť jeho požiadavky na MsÚ         

- Vyrúbať brezu od koreňa, ktorá rastie  oproti jeho domu , robí mu  tieň a bráni vo výhľade, 

rastie na plynovode, je ohrozená bezpečnosť tam bývajúcich obyvateľov. 

- Holuby, ktoré sa chovajú v susedstve robia špinu. 

MsV č. 6 žiada posúdiť požiadavky občana p. Gaduša, odbormi výstavby a komunálneho servisu. 
Fotodokumentácia, ktorú predložil p. Gaduš sa nachádza u Ing. Pastirana.  Pán Gadúš súhlasí, aby  
vysoko rastúce dreviny  / breza / a ostatné vysoké stromy boli nahradené nízko rastúcimi  drevinami. 

 

MUDr. Pukluš a Ing. Bubeník: 

          Navrhujú, aby MsÚ /kompetentné oddelenia / požiadali  banské firmy  o finančný príspevok na 
dokončenie  Baníckeho námestia . 

 

Ing. Beharka: 

           Navrhuje rozšírenie parkovacích miest na ul. E.M. Šoltésovej a to osadením vegetačných trávnic 
oproti  rodinným na trávnatom trojuholníku. 
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Ing. Kubi čár:  

          Požaduje, aby pri výkopových  prácach  /kladenie nového elektr. vedenia/ , ktoré sa teraz v meste 
vykonávajú  sa  terén upravil do pôvodného stavu  a to zelené plochy, ako aj pevné plochy.         

 

Ing. Bubeník:    

           Požaduje dať nový asfaltový koberec na ul. Stojan, ul. V. Nezvala a ul. J. Čajaka. 

           

Ing. Geletka: 

           A/  Požaduje, aby sa vypracovala projektová dokumentácia a urobila sa štúdia na sprejazdnenie 
starej rožňavskej cesty okolo Obchodnej akadémie. 

   

           B/  Požaduje pri Športovej hale, ako je nefunkčný novinový stánok opraviť poklopy cez potok 
Holumnica .  Kryty sa rozpadli, opraviť súrne – môže dôjsť k úrazu.      

 

           C/ Požaduje vyčistiť všetky kanalizačné vpuste, aj na potoku Holumnica. 

 

Mgr. Bučko: 

           Požaduje osadiť zátarasu  a  zabrániť svojvoľnému  prechodu obyvateľov z osady Vilčurňa po 
ľavom brehu potoka za záhradami na ul. F. Urbanka.  

  

7./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  10.12. 2012 . 

 

 

 

 

Zapísal:  Michal Buj ňák                                                            MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


