Výbor mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
pri MsZ vo Zvolene
Zápisnica č.02/2018
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.4 Podborová, Borová hora,
z dňa 27.02.2018
Dňa 27. 02. 2018 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:3
neprítomní: 2
ospravedlnení: 0 +hostia:5

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Predstavenie nových okrskov a príslušných zodpovedných mestských
policajtov na území MČ Podborová, Borová hora
4. Informácie Podborovského spolku a o pripravovaných akciách na území MČ
5. Problémy spoločenstiev a vlastníkov bytov a 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 . VMČ sa
podrobne oboznámil s odpoveďami MsÚ vo Zvolene, ktoré zobral na vedomie.
K bodu č.3.
Boli predstavení zodpovední členovia Mestskej polície aj s určením okrskov p. inšp.
Adamík (od Borovianskej na východ a p. Peška (Borovianska a západne od nej)
K bodu č.4.
PBS pripravuje nasledovné akcie:3.5.2018 orezávanie stromov,
Upratovanie Borovej hory, 16.6-17.6. Dni Borovej hory (Juniáles)

28.4.2018

K bodu č. 3 : Rôzne:
- Ing.Šimšík (Jabloňová 12)-navrhuje vybudovať schodisko z Jabloňovej ako
skratku z Zastávke MHN na otočke, možnosť riešenia búdok pra netopiere
- P.Olšiak (Smreková 9)-vymeniť zničené smetné koše v okolí bytovky
- Ing.Tužinský (Ružová č.45)-vysporiadať pozemky pod parkoviskami pred
bytovkou Ružová, doplniť piesok v detskom ihrisku pri bytovke
- P.Lizoň (Smreková 7) -opíliť stromy v okolí, ktoré ohrozujú parkujúce vozidlá
a doplniť parkovacie miesta
- Inšp. Adamik- navrhuje zmeniť dodatkovú tabuľkou namiesto nevyhovujúcej
Mimo zásobovania pri vežiaku Bánika 2

-

-

p.Krnáč (Bánikova 1-9) - riešiť parkujúce vozidlá pred vchodmi do garáží
počas obeda, presťahovať kontajnery na smeti za bytovku, urobiť nové
stojisko na kontajnery, vypíliť stromy pri detskom ihrisku za bytovkou ohrozujú
ihrisko a športujúcich
ochrániť pamätnú tabuľu na Borovej hore (Nemocnica SNP)
p J.Cuchor - možnosť vyhotovenia novej oznamovacej tabule na podstavci
vedľa Masterbaru na Jedľovej ulici pre potreby Podborovej.

Zapísal: Ing. Vladimír Lupták

