ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5,
ktoré sa konalo dňa 17. februára 2015

Prítomní: Členovia výboru mestskej časti podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
Prítomných členov privítala predsedníčka Výboru v mestskej časti č. 5 (ďalej len „výbor“).
Predsedníčka výboru oboznámila prítomných s návrhmi, ktoré boli predložené v minulých
rokoch na opravu havarijných stavov a s plánovanými opravami, na ktoré v uplynulom volebnom
období nebolo finančné krytie. Následne Ing. Martin Strmeň informoval o návrhu rozpočtu
o ktorom v ten istý deň rokovala finančná komisia a z ktorého vyplýva, že v tomto roku nebude
dostatok finančných prostriedkov na realizáciu všetkých plánovaných opráv a havarijných
stavov. Z tohto dôvodu sa výbor rozhodol určiť priority na tento rok a teda určiť poradie
plánovaných opráv, ktoré sú bezpodmienečne nutné.
Požiadavky občanov prítomných na zasadnutí výboru:
A. Sičáková:
•

žiada v mene obyvateľov RO ukončiť a uzavrieť opravu chodníka na Nerudovej ulici.
Oprava sa začala v roku 2014 a doposiaľ nebola ukončená.

V. Janošo:
•

žiada upraviť okolie okolo novopostavenej bytovky na RO, doriešiť chodník, pretože je
tam trávnatý pás, po ktorom ľudia chodia,

•

žiada vybudovať na RO pri bytovom dome s.č. 583 jednoduché, ale uzamknuteľné
stojisko na smeti,

•

žiada zabezpečiť smerové tabule na cintorín Na vŕšku, aby sa návštevníci cintorína ktorí
nie sú domáci vedeli zorientovať.

V.Drozdek:
•

žiada doriešiť na Sídl. Lúčna prechod medzi bytovkami 824-825,

•

navrhuje pred bytovkou na Sídl. Lúčna 819 urobiť parkovaciu plochu,

•

vyjadril sa k problematike stojísk, pretože došlo k poškodeniu zámkov z dôvodu
používania. Žiada, aby bol zabezpečený servis týchto zámkov s kladkami zo strany
majiteľa, teda mesta, pretože občania nie sú ochotní prispievať na túto položku,

•

upozornil, že je potrebné v čase vynášania stojísk zabezpečiť službu (VPP), ktorá
stojiská upratá, zároveň je nevyhnutné udržiavať čistotu týchto stojísk.

I.Pribula:
•

upozornil diskutujúcich, že je potrebné určiť priority mestskej časti, pretože počet
požiadaviek sa stále navyšuje a nebude možné realizovať všetky,

•

navrhol ako prioritu riešenie parkovísk na Sídl. Lúčna, kde je situácia veľmi zlá,

•

opravu parkoviska za pekárňou Holinský, ktoré bude slúžiť ako záchytné parkovislo pre
užívateľov klziska pri ZŠ Juh.

J.Radvanský:
•

žiada, aby bol vyčistený pozemok po bývalej plavárni, pretože sa tam množí odpad
a vytvára sa tam smetisko,

•

navrhuje dať pri ZŠ Juh značku Zákaz vjazdu, ktorá bola z neznámych dôvodov
odstránená.

J.Kočiš:
•

navrhol riešiť cestu a chodník na Ul. E. Urxa na Viniciach, pretože polovica cesty je
klesnutá a je to už havarijný stav.

E.Antolíková:
•

navrhla do priorít opravu chodníka Ondavská-Kalinčiakova, pretože v časti chodníka
oproti Hasičom bolo niekoľko úrazov z dôvodu rozpadnutého chodníka.

Výbor sa uzniesol na týchto prioritách na rok 2015:
•

Úprava plochy na parkovanie na Sídl. Lúčna.

•

Úprava parkoviska za pekárňou „Holinský“.

•

Dokončenie chodníka na RO - Nerudova ulica

•

Oprava chodníka Ondavská-Kalinčiakova

K majetkovým otázkam:
Výbor mestskej časti 5. neodporúča schváliť prevod správy majetku pre ZŠ Juh.
Výbor mestskej časti odporúča schváliť úpravu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vranov nad Topľou podľa predloženého návrhu.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční v marci pred ďalším zasadnutím MsZ.

.....................................
Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka výboru

Zapísala:
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Mgr. Emília Antolíková

