
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  8.júma 2009 

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

1.  Otvorenie   
2.   Vyhodnotenie pripomienok z mesiaca mája 2009 
3.   Informácie z MsÚ – Ing. Pastiran 
4.   Plán zasadnutí na II. polrok 2009 

     5.   Požiadavky 
     6.   Záver      
 
l./ Zasadnutie otvoril predseda  MV č. 6.  Privítal prítomných na zasadnutí. 

 

2./ Vyhodnotenie požiadaviek a pripomienok z mesiaca mája  2009  predniesla Ing. 
Brezovská. Tu členovia MV, tak ako v minulom mesiaci  vyslovili nespokojnosť 
s vybavovaním nanášaných požiadaviek a pripomienok. Pripomienku opravy fasády kotolne 
na ul. E. M. Šoltésovej , pripomienku  opravy fľudra /  prehradenia -  Hornádu / na sídl. Za 
Hornádom , ako aj ostatné opakujúce sa pripomienky a požiadavky preveria poslanci – Ing. 
Beharka a MUDr. Pukluš. 

 

3. Ing. Pastiran podal všeobecne informácie z MsÚ:  

/ - zmena rozpočtu, investičné akcie – most pri Kaflande, rekonštrukcia  škôl, senior centrum, 
Solitéra- Klaučo,  nafukovacia hala, infraštruktúra, spišské trhy, dni mesta, kultúrne 
programy, Billa, horský  park /. 

 

4./ Plán zasadnutí MV na  II. polrok 2009 sa odsúhlasil na tieto termíny.  V miesiaci  júl 
a august  MV nesadá. V prípade potreby  je možné zabezpečiť jeho operatívne zasadnutie. 
Ďalej  zasadnutia bude nasledovne:   

21. septembra 2009 

19. októbra 2009 

23. novembra 2009 

14. decembra 2009. 

          MV bude zasadať v uvedených termínoch  v klubovni hotela Šport vždy o 16,00 
hodine. Plán zasadnutí MV sa zabezpečí  tlačovinou  aj  do informačnej tabule v nákupnom 
centre COOP. 

 

 



 

 

 

5./   . Požiadavky a pripomienky: 

1./   Ing. Beharka:   

Žiada odbor výstavby a dopravy, aby preveril  možnosť vodorovného vyznačenia miest na 
parkovanie  na ul. E. M. Šoltésovej.  Ak je možne  takéto vyznačenie urobiť na uvedenej ulici 
požaduje odbor dopravy, aby to zrealizoval. 

 

2./   p. Morihladko:  Požiadavka od občanov z ulíc Fandlyho , Čajáka    

a/ 

Žiada preveriť povolenie chovu hospodárskych zvierat  v bývalom objekte  MŠ – 
Železorudných baní  na ul. Fandlyho. V objekte sú chované ovce, kozy p. Tokarčíkom. 
Občania sa sťažujú na zápach. 

/ túto požiadavku dať preveriť Ing. Kraj ňakovej / 

 b/ 

Od Mestskej polície žiada, aby sa v bývalom objekte  MŠ – Železorudných baní na ul. 
Fandlyho  preverilo aká podnikateľská činnosť čo sa tam vykonáva ,či je na túto činnosť 
povolenie. Ďalej žiada aby sa skontrolovalo, aké auta tam parkujú a či na parkovanie majú 
povolenie. 

 

3./ p. Bukovinský:  Požaduje, aby  sa opravila cesta na ul. E. M. Šoltésovej. / opakovaná 
požiadavka/. 

 

Záver: 

Predseda poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa 
21.9.2009. 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                        MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                              Predseda MV č. 6  v.r.     

 

Príloha: 1x Prezenčná listina 


