
Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  16. januára 2012 

 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa  prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Ing. Ľubomír Pastirán 
 
Program :  

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia z mesiaca decembra  2011 
3   Informácia poslanca 
4.  Oboznámenie  sa s hlavnými úlohami  na  rok 2012 
5.  Informácia člena MsP 
6   Požiadavky a pripomienky 

      7.  Záver 
 
l./ Zasadnutie otvoril MUDr. Ján Pukluš, predseda  MV č. 6.  Zaželal  Nový  rok 2012 a zároveň privítal členov 
MsV č. 6 na jeho zasadnutí. 

2./ Neboli vyhodnocované žiadne  požiadavky z mesiaca decembra  2011.  

3./  Poslanci  MUDr. Pukluš a Ing. Bubeník podali pre členov MSV nasledovné  informácie: 

- vytvorenie Klubu poslancov – zrušenie Mestskej rady, 

- opraviť všetky cesta a cyklotrasy v meste, / iniciatíva primátora mesta / 

- na Potočnú  ul. navoziť v období  január  2012  zeminu  z lokality „Červený jarok“. / úlohu si berie MUDr. 
Pukluš,  

- schválený rozpočet mesta, 

- pre mesto do budúcnosti ostáva problémom dofinancovanie Domova dôchodcov, cca 700 tis. eur, 

- šport – športové  kluby v meste fin. na rok 2012  asi 200 tis. eur.  

 

4./ Predseda  MsV č. 6 v ďalšom bode prečítal Hlavné úlohy na r. 2012.  Ďalej požiadal členov výboru, aby 
v tomto období venovali zvýšenú pozornosť zimnej údržbe ciest a chodníkov.  V prípade zistenia nedostatkov  
ihneď  to  hlásili na MsÚ – oddelenie komunálneho servisu. 

 

5./ O činnosti mestskej polície podal informáciu pán Školník.  

 

6./ Pán Kováč, obyvateľ Potočnej ul. sa obrátil na MsV s  požiadavkou zriadiť hygienické centrum / sprchy / pre 
obyvateľov z osady Vičurňa.  Požiadal členov MsV, aby odporučili zriadiť takéto centrum, a to z dôvodu, že deti 
hodia zavšivavené,  učiteľky ich posielajú zo školy preč. Na Potočnej ul. bola odstavná teplá voda z dôvodu 
nedoplatkov. 

Ing. Bubeník prisľúbil, že o tejto požiadavke bude rokovať  s vedením mesta a na ďalšom zasadnutí podá 
informáciu 

7./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  13.2.2012 . 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                     predseda MsV č. 6 


