
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  20. septembra 2010 

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

1.  Otvorenie   
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca júna 2010 
3.  Jesenné upratovanie – plán rozmiestnenia kontejneroch 
4.  Informácie poslanca   
5.  Požiadavka predsedu MsV č. 6 

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

2./  Vyhodnotenie požiadaviek a pripomienok z mesiaca júna  predniesla členka MsV,  Ing. Eva 
Brezovská. 

3./  V  treťom bode jednania  členovia  MV č. 6  boli oboznámení, že jesenné upratovanie sa v rajóne 
bude konať  od 25.10.2010 do 28.10.2010. Občania o rozmiestnení veľkokapacitných kontejneroch  
budú informovaní cestou TV – Reduta, cestou  mesačníka  Informátora, ako aj výveskami, ktoré sa 
roznesú  do rajónu.  

4./ Informácie z MsÚ, zastupiteľstvá a rady podal Ing. Bubeník. Informácie sa týkali: 

- križovatky v meste  / plán budovania okrúhlych križovatiek/ 

- prechody / vyznačenie prechodov – jednalo sa najmä o prechod pred Gymnáziom na ul. Školskej / 

- premostenie Hornádu od Kauflandu / nákupného centra / smerom na sídl. Mier / 

- dobudovanie a vyasfaltovanie ulice Stojan v nasledujúcom volebnom období. 

5./ V piatom bode predseda MsV č. 6 vyzval prítomných členov, aby na ďalšie zasadnutie predložili 
požiadavky a námety pre realizáciu prác a úloh, ktoré by sa dali pre občanov rajónu MsV č. 6 v tomto 
volebnom období ešte urobiť. 

6./ Požiadavky: 

 

Ing. Matejovie: 

Urguje opravu cesty na ul. Hurbanovej pred domom č. 6. Zjednať nápravu v odpovedi, že cesta bola 
opravená. Na oprave cesty a v minulosti vôbec nepracovalo. 

Ing. Brezovská:   

Na oddelení komunálneho komunálneho servisu spresní lokalitu vytekajúcej  podzemnej vody pod 
Tarčou.  Po tomto udaní, žiada MsV, aby sa požiadavka vybavila, ako bola nanesená v mesiaci júni 
2010. 

Ing. Brezovská: 

Požaduje, aby MsV č. 6 sledoval vybavenie požiadavky pána Petráška  z ul. E. M. Šoltésovej ohľadne 
parkovania. Písomná požiadavka aj s geometrickým plánom bola daná na odbor výstavby a dopravy. 
Žiadať písomnú odpoveď vybavenia požiadavky aj pre MsV č.6. 

 



 

 

                                                                 - 2 – 

 

Ing. Brezovská: 

Požaduje, aby na sídl. Za Hornádom  / medzi a okolo  blokov č. 2, 3 a 4 / sa orezali dreviny – brezy. 
Upraviť ich rast. Žiada túto požiadavku posúdiť a podať odpoveď. V prípade, že by nešlo znížiť už 
tam  jestvujúce dreviny / brezy / navrhuje ich nahradiť nízko rastúcimi drevinami. 

 

Ing. Forgač: 

Uviedol, že na benzínovej čerpacej stanici Schell na ul. Gorkého  je často vo večerných hodinách po 
22,00 hod. rušený nočný kľud. Občania  sú nútení volať telefonický hliadku polície. Požaduje zákaz 
predaja iného tovaru po 22,00 hodine okrem pohonných látok  a najmä zákaz konzumácie alkoholu 
v priestoroch  benzínovej stanice. 

7/ Záver: 

Predseda poďakoval prítomným za účasť. 

Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa  11.10.2010 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 v.r.    

 

 

 

Príloha: 

- prezenčná listina 

- požiadavka p. Petráška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


