ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č. 5 dňa 9. 9. 2019
Prítomní: Michal Bohát, MUDr. Tibor Pavlík , Mgr. Peter Schwarz, Mgr. Jaroslava Václavová
Ospravedlnená: Ing. Liliana Štefanková
Hostia: JUDr. Alexandra Gieciová, Juraj Želiska
Za občanov: Mgr. Pavol Štepo, Ľubomír Vančo
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Rôzne, diskusia
Záver

K bodu č. 1
P. Bohát privítal prítomných členov výboru i hostí a oboznámil ich s programom
zasadnutia výboru, ktorý bol jednomyseľne prijatý.
K bodu č. 2
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
2/5/2019 Osadenie zrkadla na križovatke Ulíc Sedmikráskova a Rastislavova- osadené
zrkadlo
1/6/2019 Vyčistiť uličné vpuste na Mojmírovej ulici a skontrolovať i ostatné
Rekonštrukcia vpustí na Ul. povstania a na križovatke Ulice Rastislavovej a Ul
Dorušáka- zaradené do kontroly všetkých vpustí.
2/6/2019 Výrub lipy na Agátovej ulici pred domom č.66 a stromu vedľa nej, korene
poškodzujú chodník a kanálovú vpusť- čakáme na stanovisko
K bodu č.3 bolo prerokované :
Pridaný nový dodatočný termín stretnutia: 30.9.2019 o 18.00 hod.
Pán Štepo a p. Vančo prišli:
- s upozornením na zapĺňané kontajnery pri bytovom dome č. 2320 na Sedmikráskovej
ul. od okoloidúcich alebo od tých, ktorí parkujú pri potravinách Artemis. Pre
pokutovanie sa odporúča odfotografovať a poslať Mestu, iné zabezpečenie
kontajnerov nie je možné.

- s požiadavkou opíliť ihličnan, ktorý znečisťuje parkujúce autá pri dome č.2320.
Možnosťou je i prestrešenie parkoviska, môžu podať návrh a vizualizáciu k žiadosti.
- s požiadavkou úpravy cesty ku garážam vedľa domu č. 2320. Dočasným riešením
bude dosypanie cesty.
Pán Bohát informoval:
-

o potrebnom riešení bezbarierových nájazdov na prechodoch pre chodcov na
chodníky pre invalidné vozíky a kočíky na Továrnickej ul. od nadjazdu po Tovarníky.

-

o požiadavke obyvateľov Pílskej na osadenie dodatkovej dopravnej tabule, ktorá by
určovala povolené státie na ulici pre obyvateľov ulice.

Pán Schwarz informoval:
-

o požiadavke obyvateľov domu č. 1642 na Hrebíčkovej ul. vypíliť ihličnaté stromytzv. dvojáky v škôlke pre možnosť zlomenia a spadnutia na ich dom.

-

o požiadavke obyvateľov domu č.1281 na Mojmírovej ul. osadiť lavičku ku stromu ,
kde sa už jedna lavička nachádza, nakoľko tam často a radi sedávajú viacerí
obyvatelia.

Pani primátorka a p. viceprimátor informovali o plánovaných činnostiach na území MsV
č. 5 ( odchyt mačiek a ich kastrácii, pokračujúce práce v MŠ Lipová...)
Uznesenia:
1/9/2019 Posúdiť opílenie ihličnanu na Sedmikráskovej ul. pri bytovom dome č.2320, ktorý
znečisťuje parkujúce autá pri dome.
2/9/2019 Úprava cesty ku garážam dosypaním štrku, makadamu vedľa obytného domu
č.2320 na Sedmikráskovej ulici.
3/9/2019 Osadenie novej lavičky k existujúcej lavičke pri dome č. 1281
4/9/2019 Posúdiť opílenie ihličnanov- dvojákov v areáli škôlky na Hrebíčkovej ul. oproti
domu č.1642, ktoré ohrozujú padnutím na tento dom.
5/9/2019 Osadenie dodatkovej dopravnej tabule, ktorá by určovala povolené státie na Pílskej
ulici pre obyvateľov ulice.

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

Zapisovateľ: Mgr. J. Václavová

Predseda MsV : Michal Bohát

