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

 

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

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesenia  
3   Spor občanov o odstavných plochách kontajnerov na ul. Hurbanovej. 
     p. Zeman Pavol z ul. Záborského č. 30 
     p. Mgr. Andrea Balážiova  z  ul. Hurbanovej č. 13, 
     p. Eduard Neupauer  z  ul. Hurbanovej č. 13 
4.  Jarné upratovanie 
5.  Informácia člena MsP 
6   Požiadavky a pripomienky 

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

2./ Pri kontrole plnenia uznesenia  sa  konštatovalo, že s hygienickým a očistným centrom pre obyvateľov  z  ul. 
Potočnej a Lesnej sa MsV č. 6 nebude  do budúcna  ďalej zaoberať to z dôvodu vysokých  nedoplatkov od 
obyvateľov týchto ulíc.  

        V tomto bode bola prejednaná aj požiadavka p. Štefana Pokutu  z  ul. Letecké č. 54, že do budúcna chce, 
aby veľkokapacitný kontajner  sa pristavoval  pred jeho dom . MsV č. 6 neodporúča doterajšie stanovište  meniť 
pre občanom  z  ul. Leteckej a to aj z dôvodu, že žiadateľ je dlžníkom za komunálny odpad. 

        Ďalej v tomto bode požiadal predseda MsV č. 6, člena MsP p. Školníka, aby sa preverila stavba 
Unimobunky na ul. Lesnej.  Túto požiadavku  preverí  MsP s Mgr. Chroustovou v  dňoch  od  17. 4 do 
20.4.2012.  Ak je táto stavba nelegálna je potrebne ju odstrániť. 

3./ Pán  Zeman Pavol z ul. Záborského  č. 30 naniesol požiadavku o premiestnenie kontajnera na komunálny  
odpad  určeného pre bytovky na ul. Hurbanovej č. 12 a 13. Kontajner je umiestnený pri plote jeho záhrady  
z ulice Hurbanovej. Jeho záhrada je znečisťovaná  ľahkými zložkami  z tohto odpadu. V letných mesiacoch mu  
zápach z odpadu znepríjemňuje  pobyt  na  záhrade. Ďalej žiada  i  o zmenu v organizácií dopravy v  spojovacej 
komunikácii medzi ulicami Hurbanova  a  Záborského. 

Zástupcovia  z  ul. Hurbanovej  č. 12 a 13 Mgr. Balažiová Andrea a Neupauer Eduard vyjadrili nesúhlas 
s premiestnením kontajnera. Poukázali na to, že jedná sa o zvykové miesto, starajú sa o čistou tohto stanovišťa, 
zabezpečili uzamknutie  kontajnera.  Poukázali  na  účelovosť konania  pána Zemana  a vyvolávanie sporov. 

         Členovia MsV č. 6 vykonali obhliadku  spornej lokality na ul. Hurbanovej  za účasti obidvoch strán. 
Vzhľadom na to, že nebolo nájdené konštruktívne riešenie, MsV žiada o písomné stanovisko  Úrad verejného 
zdravotníctva  z pohľadu hygieny, firmy Brantner – Nova z pohľadu zabezpečenia odvozu, a dotknutých 
spoločenstiev  vlastníkov bytov na ul. Hurbanovej  č. 12 a 13 z pohľadu zmeny umiestnenia stanovišťa. 

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu zabezpečí hore uvedené stanoviska a predloží ich MsV č.6. 
Následne  sa MsV č. 6 bude danou  problematikou  zaoberať. 

 

4./ Jarné upratovanie v obvode MsV č. 6 sa uskutočnilo od 10. apríla 2012 do 12. apríla 2012. Na desiatich 
miestach boli v rajóne MV č. 6 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Občania o rozmiestnení 
veľkokapacitných kontajneroch boli informovaní cestou  mesačníka INFORMÁTOR. Členovia MV č. 6 
hodnotili priebeh jarného upratovania , ako úspešný.  Jarné upratovanie prebehlo bez  pripomienok od občanov. 
 

 



 

5./  Z činnosti MsP podal  informáciu  p.  Školník. 

       Požiadal , aby  MsV  inicioval obežník pre školy, kde sa rozmáhajú  krádeže obuvi a oblečenia žiakov. 
Predseda MsV č. 6  požiadal vedúcu odboru školstva Dr. Šefčíkovú, aby takýto obežník pripravila a rozposlala 
na školy.  

 

6./ Požiadavky a pripomienky – uznesenie: 

MUDr. Pukluš:   navrhol, aby  hranica MsV č. 6 po ľavej strane Hornádu, smerom k sídl. Mier bola po most 
z ulice J. Matušku,  a aby   nákupne centrum Tesco a budúce zábavne centrum  sa pričlenili k mestským 
výborom, ktoré sú  na sídl. Mier. S tou  požiadavkou  členovia MsV č. 6 vyslovili súhlas. 

 

Ing. Kubi čár:  Žiada o vysvetlenie prečo  doposiaľ nebol zrušený zákaz  prejazdu  motorových vozidiel   medzi 
LIDLOM až po most z ulice J. Matušku .  Jedná sa o úsek od novej NsP po kruhový objazd – ľavý breh 
Hornádu. 

 

Ing. Geletka: Žiada aby sa hľadali dôvody, ako spojazdniť Staro novoveskú cestu okolo Obchodnej akadémie. 
Požaduje konštruktívne stanovisko  od  oddelenia dopravy  a všetkých zainteresovaných. 

 

Ing. Ľach:  Občania chcú, aby sa budovali cyklotrasy. Žiada o reálne stanovisko, kde, a v akom  časovom 
horizonte sa tieto trasy pre občanov budú budovať. 

 

p. Zeman:  MsV č. 6 žiada oddelenie výstavby a dopravy  o stanovisko k zmene  organizácií dopravy 
v spojovacej komunikácií medzi ulicami Hurbanova a Záborského, z obojsmernej prevádzky na jednosmernú. 

 

MsV č. 6:  Žiada  MÚ, oddelenie komunálneho servisu zabezpečiť  stanoviska od firmy Brantner – Nova, Úradu 
verejného zdravotníctva a dotknutých spoločenstiev z ul. Hurbanovej č. 12 a 13  k  predmetu sporu p. Zemana 
a občanov bytoviek z ul. Hurbanovej 12 a 13. 

 

7./ Záver: 

          MUDr. Pukluš  poďakoval prítomným za účasť.  Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční  14.5.2012 . 

 

 

 

 

Zapísal: Michal Bujňák                                                              MUDr. Ján Pukluš 

                                                                                                     Predseda MsV č. 6 

                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


