Výbor mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
pri MsZ vo Zvolene
Zápisnica č.02/2017
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
z dňa 21.02.2017
Dňa 21. 02. 2017 sa uskutočnilo 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 + hostia:1
neprítomný: 0
ospravedlnený: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Rôzne
K bodu č.1.
Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Lupták.
K bodu č.2.
Kontrolu úloh vykonal predseda výboru mestskej časti Ing. Vladimír Lupták
K bodu č. 3 : Rôzne:
- Opraviť kryt chodníka na Smrekovej ulici medzi panelákmi č.7 a 9 vedúcemu
k dočasnému parkovisku po rozkopávke.
- Jedľová 21-25 odstrániť drevený prístrešok v tvare senníka. Je poškodený,
- Preveriť technický stav priepustu na Borovianskej ulici vedúcej na hornú
Podborovú pri policajných psovodoch. Nakláňa sa tam zábradlie, preniká voda
zhora.
- Vypíliť javor na J.Bánika, kde zo zadnej časti bloku korene stromu dvíhajú
chodník a vytvára tieň. V prípade zamietnutia výrubu vybudovať novú časť
chodníka, ktorá ho obíde.
- Na J.Bánika 1-9 vybudovať spevnenú plochu a presunúť kontajnery vedľa
parkoviska na konci uvedenej bytovky.
- Bánika 2- opíliť živý plot pri klube dôchodov.
- Borovianska č.57 opíliť brezu zo strany od J. Bánika 53-57, strom tieni.
- Borovianska č.57- schody od Borovianskej –smrek rastúci priamo v ich
blízkosti ich dvíha.
- Opraviť nohy na stolonotenisovom stole na hornej Podborovej.
- Vybudovať krátke schody medzi Jabloňou ulicou a prístreškom zastávky MHD
na otočke na hornej Podborovej
- Poveriť organizátorov kultúrnych podujatí organizáciou dopravy s usmernením
na parkovanie na parkovisko na otočke.
- Doasfaltovať vjazd do vchodu Borovianska 49 z vnútroblokovej časti.
- Mimo obvod: zabezpečiť prerezanie stromov v križovatke ulíc Sokolská, Belu
IV. a Bernolákova( pri kríži), najmä na Sokolskej pri výjazde Belu IV, nakoľko
bránia v rozhľade.
Zapísal : Ing. Vladimír Lupták

