
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  8.4.2013 

 

Prítomní :             podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :         podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesenia  

3. Jarné upratovanie 

4. Informácie z práce MsÚ – Ing. Pastiran 

5. Informácie z činnosti MsP 

6.  Informácie poslancov 

      7. Požiadavky a pripomienky 

      8. Záver 

 

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

          2./  V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia  z mesiaca  Marec   2013. 

                 Predseda MsV č. 6 konštatoval , že na požiadavku a pripomienku bola daná písomná odpoveď. 

Vyslovil spokojnosť  s jej vybavením.  

          3./  V dňoch od  8.4.2013 do 12. 4.2013 sa v  rajóne  MsV č. 6 uskutoční  jarné  upratovanie. 

Rozmiestnenie veľkokapacitných  kontejneroch  bude  podľa predloženého rozpisu a v súlade  s vopred 

vypracovaným  harmonogramom. O rozmiestnení kontajnerov boli obyvatelia informovaní cestou TV Reduta, 

mesačníka Informátor, ako aj výveskami, ktoré členovia MsV roznesniesli  v rajóne. 

            4./ Ing. Pastiran  podal  informácie z práce MsÚ. Uviedol, že dňa 10.4. 2013 / streda sa uskutoční porada 

predsedov MsV. Zodpovedal  na otázky členom o veľkom množstve výtlkov na komunikáciách v meste. 

Uviedol, že pracovníci  pravidelne  robia obhliadku v teréne a výtlky, ktoré je  možne opraviť sa  hneď  asfaltujú. 

            5./ Pán Školník podal  informáciu  z práce MsP. JUDr. František Ľach vyslovil poďakovanie  pre MsP v  

Spišskej Novej Vsi pri ich rýchlom  zásahu  krádeže  dreveného stojana, ktorý chránil vyznačené miesto padania 

snehu a ľadu zo striech. 

             6./  MUDr. Pukluš,  

              – predseda MsV č. 6 sa  dňa  10. 4. 2013  zúčastní  zasadnutia predsedov  MsV.  Na zasadnutí  bude  

žiadať opravu  výtlkov ciest a chodníkov  na uliciach v  rajóne  MsV č. 6. Požiadavky budú zamerané  najmä  na 

opravu komunikácii vnútorného oblúku,  t. j  ulíc, kde jazdí MHD a opravu  križovatiek, ale aj ostatných ulíc, 

kde je havarijný stav. 

                 Ing. Bubeník, 

               – noviny „ Spišský patriot“  uverejnili  nepravdivú  informáciu. Ide o článok, ktorý  neuverejnil všetky 

pravdivé informácie  o  spojazdnení starej rožňavskej cesty okolo  Obchodnej akadémie s jej napojením na cestu 

z  ul. M. Gorkého.  Pán Bubeník uviedol, že požiadavka nie je nová.  V poslaneckej práci  sa zasadzoval  už 

viackrát  o vybavenie  tejto požiadavky k spokojnosti  občanov mesta.  

                 Ing. Bubeník   

                - 10% nižšia spotreba  - energetika mesta dobrá, 

                - program  vykurovania biomasou je pozastavený 

                - rozvody v meste sú v poriadku ,  prebieha oprava podľa potreby.        

                  Ing. Beharka, 

               -  bude iniciovať zasadnutie komisie dopravy. 
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            7./ Požiadavky  a pripomienky: 

 

1./         Zhodnotenie jarného upratovania,  / pripravia si členovia MsV /. 

 

 2./          MsV č. 6 navrhuje urobiť systém – program  opravy ciest,  tak aby o tom boli informovaní  aj 

občania. 

         Na požiadavku prosíme odpoveď. 

 

 

 8./ Záver: 

          Predseda poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa  13.5.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Michal Bujňák                                                            MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                       Predseda MsV č. 6 

 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina 


