
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa 13. 5. 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 činnosti MsP 

      5. 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 Apríl 2013. 

                Na požiadavku bola daná písomná odpoveď. Vyslovila sa spokojnosť s jej vybavením.  

          3./   O výsledku z jednania k dole uvedeným bodom v komisii dopravy informoval – poslanec Ing. 

Michal Beharka členov MsV č. 6.   

                 a./  MsV č. 6 navrhuje nájsť riešenie  na spojazdnenie starej rožňavskej cesty okolo Obchodnej 

akadémie s jej napojením na cestu z ul. M. Gorkého.                

                  b./ Nájsť riešenie spojazdnenia cesty medzi LIDLOM a TESCOM.      

                  K tomuto bodu sa pripája záznam zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy pri MsZ, zo 

 dňa 29. 4. 2013 a tvorí súčasť tejto zápisnice. 

            4./ Pán Školník podal informáciu z práce MsP. Vo svojej informácií hovoril o náraste počtu krádeží v 

meste. 

             5./  Požiadavky a pripomienky: 

 MUDr. Pukluš: 

             1./ Žiada urýchlenú opravu  malých výtlkov na cestách a chodníkov v celom meste. 

             2./ Žiada osadiť dopravnú značku „DAJ PREDNOSŤ V JAZDE“ oproti STOVE z pravej strany od  

bývalého závodu. 

Ing. Kubičár: 

             Žiada dosadbu živého plota  na konci Starosaskej ul. – pri LIDLI. 

Ing. Geletka: 

              Žiada prečistiť kanalizačné vpuste, kde je to potrebné. 

Ing. Bubeník:                               

              Navrhuje do budúcna pre program opravy ciest a chodníkov zakúpiť frézovací stroj, ktorý malé výtlky 

frézuje a hneď aj asfaltuje. /Frézovací stroj videl v Česku/. 

7./ Záver: 

          Predseda poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie MsV č. 6 sa uskutoční dňa 10. 6. 2013. 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                                                MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                                         Predseda MsV č. 6 

Príloha: 1 x prezenčná. istina,  

              1 x Záznam komisie dopravy 


