Zápisnica
zo zasadnutia Výboru Mestskej časti Lomnica konaného dňa 18.06.2018 o 18.00 hod.
v Materskej škole na Vajanského ulici.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti p. Ľubomíra Tomka, Palárikova 756/15 o odkúpenie časti
mestského pozemku
3. Rôzne
4. Uznesenie
5. Záver
Bod č. 1)
Rokovanie výboru Mestskej časti Lomnica otvoril a viedol predseda výboru JUDr. Pavol
Molčan.
Bod č. 2)
Výbor sa zaoberal písomnou žiadosťou p. Ľubomíra Tomka, Palárikova 756/15, ktorá sa
týka odkúpenia časti mestského pozemku par. č. 1754, k. ú. Čemerné. Žiadosť postúpil
MsÚ výboru MČ Lomnica na vyjadrenie.
Predseda výboru informoval členov, že odpredajom časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve
mesta sú bezprostredne dotknutí vlastníci susedného rodinného domu, manželia p. Juraj
Kačurák a pani Mgr. Mária Kačuráková, Palárikova 757/17. Predseda výboru menovaných
manželov oboznámil s predmetnou žiadosťou, títo nemajú výhrady, aby žiadateľ p. Ľubomír
Tomko odkúpil časť parcely č.1754, ktorá je vo vlastníctve mesta.
Bod č. 3)
Výbor MČ sa ďalej zaoberal:
- prípravou futbalového ihriska na dní 30.06. a 01.07.2018, kedy sa v spolupráci s MsDK
uskutočnia filmové predstavenia,
- podnetom občanov na opravu kovovej lavičky cez potok „Rakovec“ pri hlavnej ceste
smerom na Sačurov, ktorá je skorodovaná - deravá, hrozí nebezpečenstvo úrazu,
- podnetom pani Heleny Padovej, Lomnická 599/47 k úprave živého plota na úseku
cca 100 m, ktorý presahuje a zužuje mestskú komunikáciu vedúcu popri rímsko - kat.
kostole smerom na „Ortáše“, cesta je využívaná mechanizmami PD Vechec a Vsl. vod.
spoločnosti, a.s., slúži pre peších, hrozí riziko dopravných kolízií.
Bod č. 4)
Výbor Mestskej časti Lomnica k prerokovaným bodom prijal toto

Uznesenie :

-2I. Súhlasí:
- s odpredajom časti parcely č. 1754, k. ú. Čemerné, ktorá je vo vlastníctve mesta pre
žiadateľa p. Ľubomíra Tomka, Palárikova 756/15, konečná výmera bude stanovená
geometrickým plánom.
II. Žiada prednostu MsÚ zabezpečiť:
- opravu kovovej lavičky cez potok „Rakovec“ pri hlavnej ceste smerom na Sačurov,
(je skorodovaná, hrozí nebezpečenstvo úrazu),
- úpravu živého plota na úseku na úseku cca 100 m, ktorý presahuje do mestskej
komunikácie vedúcej popri rímsko - kat. kostole smerom na „Ortáše“.
Bod č. 5)
JUDr. P. Molčan poďakoval členom výboru za účasť. Zápisnicu vyhotovil dňa
18.06.2018 predseda VMČL JUDr. Pavol Molčan :

