
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  12.5.2014 

 
Prítomní :               podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :           podľa  prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :     4 
                                 
Program :  

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca Apríla 2014 
3.  Informácie z MsÚ 
4.  Informácie z  MsP 
5.  Rôzne 
6.  Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 
 
l./ Zasadnutie otvoril MUDr. Pukluš – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

2./ V druhom bode sa vykonala kontrola uznesenia č. 11,12,13,14,15,16,17,18/2014  z mesiaca   Apríla   2014. 
Pri kontrole uznesenia č. 13/2014  sa  MsV č. 6 k jeho kontrole v budúcnosti ešte vráti.  V  prípade, že  na 
skateboardovom  ihrisku  bude  pretrvávať neporiadok a špina/ rozhádzane papiere a PET fľaše / bude  MsV č. 6 
požadovať,  aby sa toto ihrisko dalo pod správu STEZ.   

3./ Ing. Pastiran  podal  informácie z práce MsÚ.   Informoval  ohľadne aktivačných prác, ktoré prebiehajú 
k spokojnosti,  dobrá spolupráca s obyvateľmi  v osadách,  nestačia veľkokapacitné kontejneri, Východ. vodárne 
a kanalizácie začali výkopové práce na ul. Zimnej ktoré súvisia s rekonštrukciou  námestia .   

4./  Z činnosti Mestskej polície podal informáciu pán Jozef Vernársky. 

5./  Predseda MsV č. 6  informoval  prítomných členom , že dňa 24.5.2014 sa uskutočnia voľby do 
Europarlamentu.  Občania o volebných miestach boli  informovaní.  Ak by občania boli odcestovaní v čase 
volieb je možne si  vopred  vybaviť VP v budove MsÚ na Štefánikovom námestí č.1,  kancelária č. 114  - 
prízemie – vľavo. Ďalej požiadal členov, aby boli nápomocní  pri orientácií najmä starším  voličom, ak sa na 
nich s takouto požiadavkou  voliči obratia. 

     Požiadal  členov, aby  na budúce zasadnutie  navrhli  plán  zasadnutí MsV. 

6./Požiadavky a pripomienky: 

         Ing. Kubičár: 

         Žiada, aby bola zabezpečená v budúcnosti informovanosť o predaji pozemkov pre  všetky MsV.   
Poukázal na predaj pozemku pri LIDLI. Domnieva sa že predaj tohto pozemku mal byť prejednaný aj 
v MsV č. 6.  

 

7/ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  9.6. 2014 . 

 

 

Zapísal: M. Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                               Predseda MsV č. 6 


