
Zápisnica 

zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa 9. 9. 2013 

Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :          podľa  prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :     podľa prezenčnej listiny 

       

Program :  

1.  Otvorenie 

2.  Pres  otázky a odpovede  predsedu MsV č. 6 a ostatných členov   

              pre Spravodajský Portál Spišská 24 

3.  Kontrola uznesenia  

4.  Jesenné upratovanie 

5.  Informácie z práce MsÚ    

6.  Informácie z činnosti MsP  

7. Požiadavky a pripomienky 

8.  Záver 

 

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

Ospravedlnil neprítomnosť JUDr. Františka Ľacha. 

          2./    Predseda MsV č. 6, ako aj ostatní členovia MsV zodpovedali na otázky novinára pána Miroslava    

Pomajdíka . Otázky  sa  týkali  práce MsV č. 6 v rajóne  Staré mesto Juh.  Pres otázky  a odpovede  sa poskytli  

pre  Internetový Spravodajský Portál Spišská 24.  

          3./   V treťom  bode sa vykonala kontrola uznesenia  z mesiaca  júna  2013. Na požiadavky a pripomienky  

bola daná písomná odpoveď.         

          4./    Jesenné upratovanie  v rajóne MsV č. 6 bude v dňoch  od  28. 10. 2013 do 31. 10. 2013. Pristavené        

veľkokapacitné  kontajnery  sa rozmiestnia   na desiatich  nezmenených  stanovištiach.   Občania o rozmiestnení 

kontajneroch  budú  informovaní  cestou TV – Reduta, cestou  mesačníka „ IČKA,  ako aj od členov MsV č. 6.  

          5./     Informácie z práce na Mestskom úrade predniesol Ing. Pastiran.  

- úprava rozpočtu, 

- evidencia bezdomovcov –  informácia. 

           6./   Informáciu z činnosti MsP predniesol p. Školník 

- zabezpečenie  prechodov pre chodcov  na začiatku školského roku, 

- zabezpečenie  Spišských trhov a SVT, 

- podiel na zaistení 6 x súdne trestaného a celoštátne hľadaného recidivistu. 

 

             7./ Požiadavky a pripomienky: 

  

              MUDr. Pukluš – poslanec: 

 

a/  Občianske združenie Banícky spolok Spiš pozýva na akciu  Medvedia dolka  - Novoveská Huta. 

 

b/  Občania z ul. Duklianskej žiadajú  výsadbu  živého plota  medzi  cestou a domami v smere ku Kauflandu, 

prípadne dodať sadenice, ktoré si svojpomocne vysadia. 
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c/  Žiada opraviť výtlky na ul. Narcisovej.  Na začiatku  ul. Narcisovej osadiť nový okrúhly poklop. 

 

d/  Vzniesol dôrazný  protest proti vyjadreniu  Ing. Geletku pre noviny SPIŠSKÝ PATRIOT o práci  MsV č. 6 

a  to  bez  predchádzajúcej komunikácie na zasadnutí MsV č. 6. 

 

Ing. Kubičár a Ing. Geletka: 

 

a/  Požadujú aby zástupcovia MsÚ – odd. výstavby dopravy dohliadli  v spolupráci s projektantom  na 

dokončovacie  práce okolo Multifunkčného centra na Baníckom  námestí. 

 

b/ Žiadajú  právny  referát o stanovisko ohľadne nedokončeného  bytového domu na ul. Starosaskej. Je potrebne, 

aby investor tento objekt dokončil, alebo zbúral.  Zdržujú sa tam bezdomovci a iní neprispôsobivý občania. 

 

 Ing. Beharka – poslanec: 

 

a/  Požaduje, aby  oprava  ciest a chodníkov v meste  bola vykonávaná  kvalitne.  Sprísniť  podmienky pri 

preberaní týchto práca  a od  realizátorov opravy ciest a chodníkov  požadovať kvalitu. 

 

 8./ Záver: 

          Predseda poďakoval  prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční, dňa  14.10. 
.
2013. 

 

 

 

 

Zapísal:  M. Bujňák                                                                                      MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                                         Predseda MsV č. 6 

 

 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 



 


