Zápisnica
zo zasadnutia Výboru MČ č. 5, ktoré sa konalo dňa 26. 4. 2016, 16.30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o realizovaných aktivitách v MČ Juh
3. Návrhy členov MČ
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1:
Prítomných členov privítala predsedníčka Výboru v mestskej časti č. 5 (ďalej len „výbor“)
E. Antolíková.
K bodu 2:
Predsedníčka výboru oboznámila prítomných s aktivitami, ktoré boli realizované v uplynulom
období. Vedúca odd. výstavby, dopravy a ÚR Ing. Vlasta Štefániková informovala o akciách, ktoré
sa realizujú a ktoré sú plánované v MČ na realizáciu ešte v tomto roku: začala sa rekonštrukcia
vodovodu na Viničnej ulici, kde bude opravená po rekonštrukcii komunikácia, opravuje sa
komunikácia na Kalinčiakovej ulici smerom ku Katastru, budú realizované opravy výtlkov v MČ od
15. mája t.r.
K bodu 3: Návrhy na zlepšenie podmienok bývania v MČ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riešiť výtlky pri Autoškole (Madura),
zlikvidovať betónové podlažie pri Večierke na Sídl. Juh,
riešiť rozbitý chodník a výtlky na ceste pred Strednou školou drevárskou na Lúčnej,
opraviť betónový chodník pri hokejbalovom ihrisku na Sídl. Juh,
opraviť chodník na Sídl. Juh, ktorý spája parkovisko a Dom zdravia - prechádzajú
ním deti do školy,
opraviť prístupovú cestu k ľadovej ploche na Sídl. Juh,
vyčistiť kanál na Sídl. Juh – kanál neodteká a hromadí sa tam divoká skládka,
opraviť parkovisko pred 1057, pretože autá parkujú pri kotolni, riešiť dopravnú
situáciu (od kanála po ZŠ),
stojisko na Bernolákovej ulici bráni vo výhľade na výpadovku, čo spôsobuje
problémy vodičom,
potrebné osvetliť parkovisko na Sídl. Juh (pri bývalej pekárni)
opraviť výtlky na Sídl. Lúčna,
nevyhnutná revitalizácia Sídl. Lúčna, osadiť lavičky pri detských ihriskách, riešiť
parkovanie, urobiť chodníky, tak ako sú vychodené (napr. za 819),
požiadavka obyvateľov ul. Dlhá – zriadiť detské ihrisko,
MŠ na RO – upraviť dvor pre deti MŠ,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaoberať sa budovou po VVS na Sídl. Juh medzi hokejbalovým ihriskom a blokom
1056,
opraviť výtlky na ceste k cintorínu Na vŕšku,
opraviť výtlky na Viniciach,
opraviť výtlky Pod Dolami – prechod na výpadovku,
opraviť chodník pre 1048,
upratať RO – vstup do mesta od Majeroviec po pravej strane,
upraviť Nám. J. Pavla II. – upraviť kruhový objazd, priľahlú zeleň a parkovisko,
opraviť a vyčistiť chodník z Viníc ku kostolu,
na Sídl. Lúčna dať koše na psie extrementy (návrh upevniť ich na zadné steny
stoísk),
na Sídl. Juh zabezpečiť odpadové koše.

K bodu 4 : Zo zasadnutia členov výboru vzišla požiadavka uskutočniť verejné zhromaždenie
občanov MČ.
K bodu 5: Predsedníčka MČ poďakovala prítomným za podnetné návrhy a pripomienky.

Mgr. Emília Antolíková v. r.
predsedníčka výboru MČ

