Zápisnica
zo zasadnutia Výboru Mestskej časti Lomnica konaného dňa 24.01.2017 o 17.00 hod.
v Základnej škole na Lomnickej ulici.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Okruh problematiky, ktorou sa bude zaoberať výbor MČ Lomnica v roku 2017
3. Prerokovanie aktuálnych otázok týkajúcich sa MČ
4. Uznesenie
5. Záver
Bod č. 1)
Rokovanie Výboru Mestskej časti Lomnica viedol predseda výboru JUDr. Pavol Molčan.
Informoval, že rokovanie MsR a MsZ je plánované na mesiac február 2017.
Bod č. 2)
Členovia výboru odporučili počas roka 2017 venovať pozornosť týmto otázkam - problémom,
ktoré sa bezprostredne týkajú MČ Lomnica a života jej obyvateľov:
- postupu riešenia verejnej kanalizačnej siete na Kláštornej ulici vrátane troch rodinných
domov na Lomnickej ulici - Alfonz Šimko s.č. 614, Ján Grošík s.č. 612, Mária Šimčáková
s.č. 894;
- napojeniu rodinných domov na Lomnickej ulici na verejnú kanalizačnú sieť, kde domovú
prípojku je nevyhnutné vybudovať aj na cudzom pozemku;
- oprave a údržbe budovy MŠ;
- úprave školského dvora pri ZŠ za účelom vytvorenia jednoduchej športovej plochy;
- oprave miestnych komunikácií;
- možnosťou zriadenia spoločenskej miestnosti;
- využiteľnosťou futbalového ihriska pre potreby mužstiev MFK;
- vyššej informovanosti občanov;
Bod č. 3)
Výbor MČ sa zaoberal týmito aktuálnymi otázkami:
- predseda informoval o majetkovoprávnom vysporiadaní parcely medzi Mestom a
p. Michalom Ivaničom, Palárikova ul. 654, ktorá je už odkúpená pre potreby vybudovania
prístupového chodníka od komunikácie k Domu smútku po Kláštornú ulicu;
- bola vyzdvihnutá aktivita občanov pri odpratávaní snehu z miestnych komunikácií v MČ
v dňoch 14. - 15.01.2017;
- možnosťou osadenia dopravnej značky „Zákaz státia“ na Záborského a Palárikovej ul., tento
návrh vyplynul z toho, že nielen počas zimnej údržby, ale aj v priebehu roka pri zbere
komunálneho odpadu odstavené motorové vozidlá znemožňujú a komplikujú špeciálnej
technike zabezpečiť a vykonať potrebnú službu, pričom obyvatelia majú možnosť odstaviť
svoje vozidlá vo vlastných dvoroch;
- riaditeľka MŠ informovala, že toho času sú v škôlke chrípkové prázdniny;

-2Bod č. 4)
Výbor Mestskej časti Lomnica k prerokovaným bodom prijal toto

Uznesenie :
I. Žiada MsÚ:
- zaoberať sa možnosťou osadenia dopravnej značky „Zákaz státia“ na Záborského
a Palárikovej ulici, (tento návrh je odôvodnený v bode 3/ tejto zápisnice);
T: do 31.03.2017
Z: p. Ing. I. Kónya
JUDr. Molčan
Bod č. 5)
JUDr. P. Molčan poďakoval členom za aktívnu účasť a rokovanie výboru MČ Lomnica
ukončil. Zápisnicu vyhotovil dňa 24.01.2017 poslanec MsZ za MČ Lomnica a predseda
VMČL JUDr. Pavol Molčan :

