
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  13.1.2014 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :      Ing. Marian Bubeník 

                                JUDr. František Ľach 

 

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia z mesiaca decembra  2013 

3   Oboznámenie  sa s hlavnými úlohami  na  rok 2014 

4.  Informácia Ing. Pastirana  

5.  Informácia člena MsP 

6   Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 

 

l./ Zasadnutie otvoril MUDr. Ján Pukluš, predseda  MV č. 6.  Zaželal  Nový  rok 2014 a zároveň privítal členov 

MsV č. 6 na jeho zasadnutí. 

2./ Neboli vyhodnocované žiadne  požiadavky z mesiaca decembra  2013.  

3./ Predseda  MsV č. 6 v ďalšom bode prečítal  Hlavné úlohy na r. 2014.  Požiadal  členov výboru, aby  venovali 

zvýšenú  pozornosť Hlavným  úlohám  a boli nápomocní MsÚ pri ich plnení. 

 4./ Ing. Pastiran  podal  informácie z práce MsÚ. Uviedol, že dňa 24.1.2014 sa uskutoční mimoriadne 

Zastupiteľstvo.  Podal informáciu  ohľadne novelizácie zákona pri odpracovaní  brigádnických  hodín  u  

poberateľov štátnych sociálnych dávok.  Čaká  sa  na vykonávací í  predpis, ako sa zákon bude realizovať.   

5./ Z činnosti Mestskej polície podal informáciu pán Školník.  / MP sledovala akcie  - Mikuláš v meste, Coca –

Cola,  Štefanská zábava , dohliadala na nočný kľud v meste,  obratom  riešila požiadavky od občanov/. 

6./ Požiadavky a pripomienky: 

 a/     Členovia Občianskej stráže z ul. Potočnej  a Lesnej žiadajú , aby  v domácnostiach  tam  žijúcich 

obyvateľov sa vykonala DEZINSEKCIA  z dôvodu premnoženia ploštíc a švábov. Obyvatelia z týchto ulíc už 

písali petíciu na Správcovskú firmu, aby problém riešila, nedostali však žiadnu odpoveď.  

 b/      Ďalej požadujú, aby na  ul. Potočnej bola opäť spustená dodávka vody do domácnosti. Ako dôvod 

udávajú, že dlžníci si v splátka plnia svoj dlh. 

c/        Členovia Občianskej stráže predložia plán  upratovania ulíc Potočnej a Lesnej, dozorovanie týchto prác 

tak, aby sa občania do prác  zapojili, keď sa pristaví  veľkokapacitný  kontajner.  

 

MUDr. Pukluš:  

 Požaduje, aby MsÚ prostredníctvom  kompetentného oddelenia  podal  požiadavku  na Povodie Bodvy 

a Hornádu, aby táto organizácia zaradila do svojho plánu  na tento rok opravu  a reguláciu rieky Hornád 

v Spišskej Novej Vsi za futbalovým štadiónom. 

Ing. Beharka: 

Požaduje, aby sa do budúcna riešila platba za dlhodobé  státie  starých áut s reklamou, ktoré zaberajú miesta na 

verejných  parkoviskách, napríklad  parkovisko „ Pri cintoríne“. 

7./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  10.2.2014 . 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

 


