
                                                 Zápisnica 
       zo zasadnutia Mestského výboru č. 6, Staré mesto- juh zo dňa                      
                                                 21. 1. 2008 
 
  
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Ing. Beharka,  Ing. Bubeník 
 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského výboru č. 6  

2. Vyhodnotenie pripomienok zo dňa  10. 12. 2007  
3. Informácia poslancov  
4. Zimná údržba  
5. Separovaný zber  

6. Požiadavky  a pripomienky členov  Mestského výboru 

7. Požiadavka  - pozvať na zasadnutie MsV  Ing. Gondu 

8. Informácia členov  Mestskej polície   

9. Záver  
   
1/ Zasadnutie MsV  otvoril jeho predseda a privítal prítomných členov.  
  
2/ Zapisovateľ informoval  prítomných členov   o tom  ,  že termíny zasadnutí MV č. 6 boli 
vyvesené aj na informačnej tabuli v nákupnom centre COOP. Občania  tak, majú prehľad 
o mesačných zasadnutiach výboru. 
 
3/  MUDr. Pukluš  vyzval členov výboru, aby na februárové zasadnutie predložili návrhy na 
drobné investície, respektíve nákupy  a  na práce, ktoré MV č. 6 bude realizovať v sume 
100 000,- Sk vo svojom rajóne v roku 2008.  Z predložených návrhov  bude vybraná prioritná  
úloha na februárovom zasadnutí. 
V súvislosti s hore uvedenou požiadavkou naniesol Ing. Kalafut požiadavku na členov MV, 
aby sa časť peňazí preinvestovala na zriadenie detského ihriska na ul. Nábrežie Hornádu pri 
nových bytovkách.  
   
4/ K zimnej údržbe podal  čiastočne  informáciu Ing. Kalafut. Uviedol, že podrobnejšiu 
informáciu môže podať Ing. Gonda, vedúci odboru výstavby a dopravy. 
 
5/Ing. Kalafut  informoval o tom, že sa v meste  vykonáva separovaný zber odpadov. Hovoril 
o nedostatkoch, ktoré sú s tým spojené, o legislatíve, ktorú je potrebné zmeniť. Členovia  
MsV č. 6 konštatovali, že separovaný zber  je  správny, občania si postupne na  to zvykajú . 
Väčšinou sa stretli s kladným postojom k tomuto zberu. 
 
6/ Požiadavky a pripomienky :  
Ing. Brezovská  
Na Nábreží Hornádu žiada, aby staré stavebné budovy, ktoré slúžili stavbárom boli 
zlikvidované. Požaduje písomné  vyjadrenie  od zodpovedných,  k tejto požiadavke. 
p. Morihladko: 
Žiada, aby Ing. Gonda z oddelenia výstavby zodpovedal, čo bude so škôlkou na Ul. Fándlyho. 



Jedná sa o škôlku Železorudných baní - podniku, ktorý zanikol.  Túto požiadavku predkladá 
na základe dotazov od občanov. Požaduje informáciu ,  či tento objekt bude rekonštruovaný, 
ak áno na aký účel,  prípadne či sa tam plánuje  iná výstavba. 
p. Bukovinský: 
Žiada revidovať premostenie/most /na sídl. Za Hornádom smerom k ZŠ na U. Ing. Kožucha. 
Lavičku, ako aj most natrieť novou farbou . Prehnité a zhrdzavené časti tejto konštrukcie 
nahradiť novými. 
Ing. Matejovie: 
Na Ul. Hurbanovej v esíčku opraviť cestu. – opätovná  požiadavka  
Na Ul. Gorkého a Hurbanovej opraviť kanalizáciu. 
Pri väčších dažďoch nepostačuje kanalizácia odvádzať splaškovú vodu. 
 
7/ Na základe  vznesených pripomienok  MsV č. 6 žiada  o účasť Ing. Gondu  na februárovom 
zasadnutí MsV č. 6, ktoré sa uskutoční 18. 2. 2008 

  
8/ Informáciu z mstskej polície  podal p. Školník a Vernarský.  
Všeobecne sa hovorilo o náraste  kriminality v meste, ktorá  pribúda najmä zo stany mládeže.  
 
9/ Záverom  predseda MsV č.6  prítomným členom poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.  

 
  
  

Zapísal : M. Bujňák                                           MUDr. Ján Pukluš, v. r.  
                                                                         predseda MsV č. 6 

  
  

 


