
Msv č.6  Zápisnica   

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  7.3.2011 

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

1.  Otvorenie   
2.  Oboznámenie členov s činnosťou MsV 
3.  Informácie poslancov o dianí v meste   
4.  Požiadavka predsedu MsV č. 6 a jeho členov na komunikáciu s Mestským úradom 

     5.   Záver 
 
l./   Zasadnutie otvoril  predseda MV č. 6, MUDr. Ján Pukluš.  Privítal prítomných na zasadnutí 
a poprial im veľa úspechov v spoločnej štvorročnej práci. 

2./  Vzhľadom k skutočnosti, že sa koná o prvé zasadnutie novovymenovaného mestského výboru, 
oboznámil predseda MsV MUDr. Ján Pukluš, poslanec MsZ o náplni činnosti mestského výboru. 

Jeho informáciu doplnili poslanec MsZ  Ing. Marián Bubeník a pracovník MsÚ Ing. Ľubomír Pastiran 

3/  Aktuálne dianie v meste priblížili poslanci MsZ a pracovník MsÚ, pričom vyzvali všetkých členov 
MsV č.6, aby podrobnejšie zmapovali stav verejného priestranstva v územnom obvode MsV 
a pripravili si na najbližšie zasadnutie návrh na zlepšenie stavu.   

4/ Predseda MsV požiadal všetkých prítomných členov, aby k svojmu podpisu doplnili emailové 
adresy za účelom emailovej komunikácie Mestského úradu a členov MsV. 

Požiadal o: 

- zaslanie harmonogramu jarného upratovania,  

-  príprave mapy obvodu MsV č. 6 pre budúce zasadnutie MsV,  

- aktualizovať tabuľu v COOP Tempo supermarkete. 

- vystavenie preukazov pre členov MsV, 

- zaslanie  doterajších úloh MsV. 

Všetky materiály členom MsV požadoval zasielať na emailové adresy uvedené v prezenčnej 
listine. 

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 urobiť. 

Zapísal . Ing. Ľubomír Pastiran  


