Výbor mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
pri MsZ vo Zvolene
Zápisnica č.03/2019
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
z dňa 16.5.2019
Dňa 16.05.2019 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: 4+6
neprítomný: 1
ospravedlnený: 1
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o pláne investičných , projekčných činností a opráv projekčných činností
a opráv
3. Informácia o pripravovanom podujatí Deň Borovej hory
4. Rôzne.
K bodu č.1.
Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Lupták:
K bodu 2. Informácia o pláne investičných , projekčných činností a opráv
.O plánoch informoval predseda Ing. Lupták
a. Rekonštrukcia spojovacej ulice medzi ulicami J. Bánika a Borovianskej cesty
pri predajni Jednota /financovaná z rozpočtu mesta
b. . Vypracovávanie projektovej dokumentácie pre budúce investície:
- Spojovacia cesta medzi ulicami J. Bánika a Borovianskej cesty pri MŠ
Podborová financovanie VMČ/
- (možnosť obojsmernej premávky, parkovacie miesta, priestor pred MŠ)
- Objemová štúdia záchytného parkoviska pre Dom Kultúry na
Podborovej /fin. rozpočet mesta/
- Projektová dokumentácia pre plánovanú rekonštrukciu DK Podborová
(exteriér a interiér) /fin. rozpočet mesta/
- Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty na Borovú horu /
fin.rozpočet mesta/
- Projektová dokumentácia polopodzemného kontajnerového stanoviska
fin VMČ/
- Štúdia priestoru medzi ulicami Smreková-Jedľová/ fin.VMČ/
Výška disponibilnej čiastky pre rok Mestskú časť na rok 2019 je 26 000 Euro a na drobné
realizácie 2000 Euro
K boduč.3:
O pripravovanom podujatí Deň Borovej hory ktoré sa pripravuje na dni 31.5-2.6.2019.
výstavby informoval programový manager Podborovského spolku R.Olšiak.
VMČ schvaľuje použitie finančných prostriedkov určených pre kultúrne podujatia mestskej
časti vo výške 339 na akciu Deň Borovej hory.

K bodu č. 3 : Rôzne
- P.Ďurišová- upraviť vyškovo uličný vpust na komunikácii pri ihrisku Bánikova
v blízkosti vchodu Borovianska 57
- p. Šimšík /Jabloňová ul/ požiadavka na opravu chodníka z východnej strany bytovky
a doplnenie 2ks lavičiek
- p.Jankovičová /Borovianska cesta 45-51/ požiadavka na dokončenie úpravy plochy
k parkovisku na severnej strane budovy
- p.Olšiak-realizáciaie bezbarierových úprav na Borovianskej ulici od Uramovej ulice
po železničné priecestie
- p.Haranzová /Ružová 3-39/- požiadavka na opravu schodiska k bytovke
- Opraviť prepadnutú dlažbu vo dvorovej časti ulice J. Bánika č.17-19
- P.Pálušová doporučuje riešiť cyklistické prepojenie Podborovej s centrom mesta
zapísal: p. Róbert Olšiak
overil: Ing. Vladimír Lupták

