Výbor mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
pri MsZ vo Zvolene
Zápisnica č.05/2017
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.5 Podborová, Borová hora,
z dňa 24.05.2017
Dňa 24. 05. 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. VZN - o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií pri bytových domoch v sídliskovej zástavbe na území
mesta.
4. Príprava Dní Borovej hory- schválenie fin. prostriedkov, 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. VZN- o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií pri bytových domoch v sídliskovej zástavbe na území mesta.
VMČ súhlasí so s predloženým VZN ale vzhľadom na situáciu s parkovaním zatiaľ
nedoporučuje jeho zavedenie na území Podborovej a Borovej hory.
K bodu č.4. Dni Borovej hory – Schválenie fin.prostriedkov a prerozdelenie úloh.
VMČ schvaľuje použitie fin. prostriedkov určených na kult. podujatia na sídlisku vo
výške 345 EUR na podujatie Dni Borovej hory. Ďalej boli upresnené posledné úlohy
s tým spojené.
K bodu č. 5 : Rôzne:
- Parkovisko pred kultúrnym domom Podborová kapacitne nepostačuje na
potreby parkovania pri kultúrnych a iných podujatiach. Je potrebné hľadať
možnosti ďalšieho vybudovania parkovacích miest pre potreby KD..
- Požiadavka na otvorenie zberných dvorov počas soboty tak, aby bol otvorený
aspoň jeden z dvoch existujúcich dvorov, s tým že na stránke mesta bude
uvedené, ktorý je otvorený. Otvorenie v sobotu je potrebné zabezpečiť aj za
cenu že zberný dvor bude zatvorený jeden pracovný deň v týždni.
- Zvážiť možnosť vybudovania podzemných kontajnerov na sídlisku Podborová
- Doriešiť okolie škôlky s možnosťou vybudovať parkovacie miesta pri plote
- Odvodniť Jedľovú ulicu pri návalových dažďoch
- Vymeniť zlomenú dosku na basketbalovom ihrisku Jedľová1-3
- Opraviť poškodené obruby na hlavnom detskom ihrisku Bánikova - v rámci
možnosti zahrnúť do investície rekonštrukcie ihriska
Zapísal : Ing. Vladimír Lupták

