Výbor mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
pri MsZ vo Zvolene
Zápisnica č.04/2017
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
z dňa 20.04.2017
Dňa 20. 04. 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:2
neprítomný: 0
ospravedlnený: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Štúdia rekonštrukcie budovy býv. výmenníkovej stanice
4. Príprava brigády na Borovej hore- prerozdelenie úloh
5. 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. Štúdia rekonštrukcie budovy býv. výmenníkovej stanice.
Návrh štúdie predniesol nový vlastník budovy býv. výmenníkovej stanice na
Smrekovej ulici p. Melicherčík. Budovu plánuje prerobiť na tzv. štartovacie byty
a vybudovať parkovacie
miesta. VMČ súhlasí so s predloženým zámerom
a podporuje jeho realizáciu.
K bodu č.4. Prerozdelenie úloh.
Vzhľadom na blížiaci sa termín brigády na Borovej hore boli upresnené posledné
úlohy s tým spojené.
K bodu č. 5 : Rôzne:
- Bánika 19-27- opraviť prepadnutý chodník po starej rozkopávke v zadnej časti
budovy. Chodník je v prípade dažďa neprechodný.
- Dokončiť chodník na prepájajúci areál Združenej školy s Ružovou ulicou.
- Kultúrny dom Podborová- premaľovať počmárané steny v mieste nákladnej
rampy. Utesniť alebo vymeniť netesné dvere vedúce k pódiu.
- Možnosť osadiť zrkadlo na konci Smrekovej ulice pri budove Lesy SR v
neprehľadnej zákrute.
- Borovianska č.57 opíliť brezu zo strany od J. Bánika 53-57, strom tieni.
- Opraviť nohy na stolnotenisovom stole na hornej Podborovej.
- Opraviť výtlky: Smreková 5,odbočka zo Smrekovej na parkovisko Jedľová pri
obchode
- Ul. Dekréta Matejovie č.15 - opraviť prepadnuté miesta na okraji MK
- Zelená bodka- dočistiť priestor na Borovej odstrániť opílené konáre
Zapísal : Ing. Vladimír Lupták

