Výbor mestskej časti č. 4 Podborová, Borová Hora pri MsZ vo Zvolene
Zápis č.3/2017
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Podborá, Borová hora
z dňa 21. marca 2017 18.00 v Klube dôchodcov na Podborovej
Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo stretnutie výboru mestkej časti č. 4 Podborová, Borová
Hora v klube dôchodcov s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov . Zasadnutie výboru
viedol jeho predseda Ing. Vladimír Lupták
Účasť členov: podľa prezenčnej listiny: prítomní: 5+6
neprítomní: 0
ospravedlnení: 0
Účasť pozvaných podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Realizované investičné akcie
3. Plánované investičné zámery
4. Rôzne
K bodu č.1
Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Vladimír Lupták
K bodu č.2
Realizované investičné akcie
dokončenie chodníka na Borovianskej ulici
rekonštrukcia chodníka podpred združenú školuškolu smerom na Ružovú ulicu
osvetlenie prechodu prechodcov
osadené nové zónové značky (znížená rýchlosť, obmedzenie parkovania)
nadrozmerných áut nad 5m, parkovanie povolené na otočke)
nové osvetlenie parkoviska na otočke a chodníka k združenej škole
K bodu č. 3
Plánované investičné zámery
rekonštrukcia povrchu na asfaltových ihrisiek
vybudovať parkovisko s 12 parkovacími miestami medzi Smrekovou 9 a 7
K bodu č. 4
Rôzne:
Ing. Palúšová - Jedľová 5-13
parkovanie nadrozmerných aut pri tomto bloku
kontajnery umiestnenie – sú v ceste, návrh odkopanie zo svahu
Opraviť schodíky k bytovému domu Jedľová 13
p. Ing. Húska – Ružová 42-46
Rekonštrukcia schodov ku smetným košom Ružová
oprava detského ihriska – rozkopané kvôli prípojke do novej výstavby – Dosledovať
dopravné značenie
Telecom –či ťahajú optické káble v Ružovej ul.?
Oboznámiť s aktuálnou situáciou okolo plánovanej IBV za Ružovou ulicou

Riešenie parkovania počas kultúrnych podujatí v Kultúrnom dome
Vyviera voda Ružová 48-58 – preveriť (počas odstávky prestala)
Ing. Jenčík – Ružová 45
garáže pri Borovianskom potoku (ul J. Bánika?) – preskúmať možnosť
nainštalovania osvetlenia. ( Aspoň 2 stĺpy)
p. Olšiak
VZN o počte kontajnerov na KO, je viazané na počet obyvateľov
zintenzívniť kampaň na triedenie odpadu
premaľovať grafity na nákladnej rampe kultúrneho domu Podborová
p. Slančík
Schody k zástavke z Jabloňovej
Autobusy chytajú strechou spodné konáre stromov,opíliť stromy
(borovianska ul, lipa a smrek pred odbočkou do Partizánskej sever)
p. Urbánek
Parkovanie počas vojenských cvičení v kasárňach na Podborovej – začať
komunikovať s veliteľom posádky na Podborovej o parkovaní počas cvičení v areály
kasární....
p. Muller
osadenie 2 ks lavičiek pri bloku Jedľová 17-19 z dvorovej strany
VMČ schvaľuje použitie financií pre mestskú časť na úhradu za kontajner, ktorý bude
pristavený na brigádu na Podborovej dňa 22.4.2017

Zapísal : p. Olšiak
Schválil: Ing. Lupták

