ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č. 5 dňa 12. 3. 2019
Prítomní: Michal Bohát, Mgr. Peter Schwarz, Ing. Liliana Štefanková, Mgr. J. Václavová
Ospravedlnený: MUDr. T. Pavlík
Hostia: JUDr. Alexandra Gieciová, J. Želiska
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Rôzne, diskusia
Záver

K bodu č. 1
P. Bohát privítal prítomných nových členov výboru i hostí: p. primátorku Gieciovú a
p. viceprimátora Želisku a oboznámil ich s programom zasadnutia výboru, ktorý bol
jednomyseľne prijatý.
K bodu č. 2
1/2/2019 Posúdenie orezania alebo výrub drevín za garážami na Mojmírovej ulici, ktoré
hlavne pri silnom vetre ohrozujú zlomením sa a pádom- čakáme na vyjadrenie
K bodu č.3 bolo prerokované :
P. primátorka informovala členov o plánovaných aktivitách Mesta:
- o aktivite Upracme si mesto v dňoch 12. a 13. 4. 2019 so zapojením sa aj žiakov ZŠ sv.
Ladislava
- o termíne verejného stretnutia sa s obyvateľmi tejto mestskej časti – 9.4.2019 o 18.00 hod.
v jedálni ZŠ sv. Ladislava. Občania budú informovaní aj prostredníctvom plagátu.
- o plánovaní programu a ponuky k Hodom – 12.5.2019.
Pani Štefanková navrhovala, aby na ploche informačnej tabule boli uverejnené informácie
o zložení výboru MsV č.5, termínoch zasadnutí a zápisnice.
Pán viceprimátor predložil informáciu Odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských
činností a školstva o zriadení celoročnej terasy pri Pohostinstve Erika – komisia zobrala
informáciu na vedomie.

Uznesenia:
Opakovane:
1/8/2018 Výrub, resp. orezanie orecha a náletových drevín, ktoré bránia rastu okrasných
drevín na Nezábudkovej ulici pri bytovom dome č. 2207- požiadavka vyzvať vlastníkov k
orezaniu – čakáme na stanovisko OVŽP
1/2/2019 Posúdenie orezania alebo výrub drevín za garážami na Mojmírovej ulici, ktoré
hlavne pri silnom vetre ohrozujú zlomením sa a pádom- čakáme na vyjadrenie

K bodu č. 4 Na záver predseda výboru poďakoval prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu.

Zapisovateľ: Mgr. J. Václavová

Predseda MsV : Michal Bohát

