Výbor mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
pri MsZ vo Zvolene
Zápisnica č.01/2019
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
z dňa 7.2.2019
Dňa 07.02.2019 sa uskutočnilo ustanovujúce stretnutie výboru mestskej časti č.4
Podborová, Borová Hora v klube dôchodcov. Zasadnutie výboru viedol jeho
predseda Ing. Lupták.
Účasť členov: podľa prezenčnej listiny :prítomní: 5
neprítomný: 0
ospravedlnený: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie nového výboru mestskej časti č.4 Podborová, Borová Hora
3. Plán investičných , projekčných činností a opráv
4. Rôzne.
K bodu č.1.
Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Lupták:
K bodu č.2
Nový výbor mestskej časti tvoria: Ing. Vladimír Lupták- predseda,
Členovia: Ing. Vladimír Slančík, Robert Olšiak, Jaromír Čuchor, Soňa Michaleková
K bodu 3. Plán investičných , projekčných činností a opráv
Realizácia:
zaradiť do záverečného účtu realizáciu rekonštrukciu MK Bánikovej ulice, spojka
popred predajňou Jednota na „dolnej Podborovej“
Príprava projektovej dokumentácie:
1.Rekonštrukcia MK spojka Bánika -Borovianska pred Materskou škôlkou.-z financií
pre VMČ
2.Objemová štúdia pre záchytné parkovisko pre Kultúrny dom Podborová z rozpočtu mesta
3 Doriešenie priestoru medzi ulicami Smreková-Jedľová včítane priestoru medzi
obchodmi s možnosťou využiť ako súťaž študentov
4.Projekt umiestnenia polopodzemných kontajnerov na odpady na ulici Smreková
č.5-9 -z rozpočtu mesta
Veľké opravy:
1.Oprava krytu v Sosnovej ulici
2.Opraviť kryt vozovky pri parkovisku Borovianska č.55 pri vybudovanej spevnenej
plochy z minulého roka
3.Opraviť pokračovanie chodníka Borovianska od cesty k starému mlynu po KD
Podborová v náväznosti na opravený chodník ponad Boroviansky potok.

K bodu č. 3 : Rôzne
- Opraviť kryt vozovky pri parkovisku Borovianska č.55
- Opraviť pokračovanie chodníka od cesty k starému mlynu po KD Podborvá
v náväznosti na opravený chodník ponad Boroviansky potok.
- Vyčistiť a pretlačiť odpadové potrubia uličných vpustov:
Borovianska križ s Borovianskou (2x), Borovianska pri psovodoch, pri vjazde
do škôlky a Jablońovej ul
- Opraviť osvetlenie Borovianskej cesty od priecestia po Bánikovu ul.“
- Opraviť nerovnosti na výtlky na Ružovej ulici.)
- Nasadiť živý plot pozdĺž parkoviska medzi Smrekovou a Sosnovou, aby
nedochádzalo k svieteniu do okien obyvateľov Sosnovej ulici a pri detskom
ihrisku na Ružovej ulici.
- Prehodonotiť možnost vybudovania parkoviska pri ceste za bytovku Smreková
č.7
- Prerokovať s Jednotou možnosť vybudovania bezbariérového vstupu do
predajne na „ Dolnej Podborovej“ počas rekonštrukcie komunikácie
prechádzajúcej pred jej vstupom
- Opraviť nesvietiace verejné osvetlenie od železničného priecestia po Bánikovu
ulicu
zapísal: Ing. Vladimír Lupták

