
Zápis
zo zasadnutia MsV . 9, konaného d a 10. 9. 2007

PaedDr. Milan Varga
- požiadal o predloženie podnetov a požiadaviek na rok 2008,
- informoval o plnení požiadaviek a o termíne jesenného upratovania,
- požiadal o návrhy použitia 100 tis. Sk v roku 2007.

Ondrej Pavlanský
- opýtal sa na pracovníkov VPP,
- požiadal jedného vy leni  pre miestnu as  Telep, nako ko otvorením gynekologicko-

pôrodníckeho oddelenia došlo k zvýšenému pohybu udí,
- požiadal o umiestnenie kontajnerov na separovaný zber pred bytovkou Filinského 9.

Mária Bobková
- poukázala na nevyprázd ovanie malých odpadkových košov, požiadala ich

vyprázd ova  hne  pri odvoze komunálneho odpadu,
- požiadala vy istenie všetkých rigolov v m. . Telep.

Ján Javorský požiadal
- o umiestnenie kontajnera na plasty,
- o zrezanie suchých smrekov v parku a miesto nich vysadi  nové,
- o skrátenie ve kej brezy nachádzajúcej sa pri budove železníc na Radlinského ul.

Prítomní odsúhlasili použitie 100 tisíc Sk na opravu komunikácií na Hollého, Kuzmányho ul.

NOVÉ POŽIADAVKY:
1. Vy leni  pracovníka VPP pre m. . Telep.
2. Osadi  kontejnery na PVC – Telep a všetky ostatné k bytovke na Filinského ceste 9.
3. Spolu s odvozom komunálneho odpadu vyprázd ova  i malé smetné nádoby.
4. Vy isti  všetky rigoly v m. . Telep.
5. Zreza  suché smreky a vysadi  nové v parku.
6. Skráti  brezu pri budove železníc na Radlinského ceste.
7. Po as jesenného upratovania umiestni  kontajner na starú cestu smerujúcu na Harichovský
chodník.
8. 100 tisíc Sk použi  na opravu komunikácií na Hollého, Kuzmányho ul.

TRVAJÚCE ÚLOHY:
Odvodnenie komunikácie v zákrute smerom k areálu – úloha nesplnená.
Výsadba zelene pri hlavnej ceste pod Blaumontom – pokra ova .
Vy istenie potoka Vimbach – nesplnené.
Osadenie sklápacích zábran na chodníky na Bernolákovej a Hollého ul.

PRIORITNÉ POŽIADAVKY NA ROK 2008
1. Inštalovanie kamery do podjazdu
2. Vybudovanie komunikácie pre peších ved a cestnej komunikácie na Blaumonte

s využitím chodníka smerujúceho k sv. Anne (napojenie 50 m od existujúceho)



3. Zabezpe  osvetlenie viacú elového ihriska za obytným domom na Filinského ceste
9.

4. Zabezpe  osvetlenie rodinnej výstavby na Blaumonte.
5. Vyasfaltova  komunikáciu na Radlinského ul. za podjazdom cca 50 – 60 m.
6. Opravi  a oploti  DI na Telepe (pri zastávke MHD).
7. Zabezpe  statické posúdenie mosta k obytnému domu na Filinského ceste 9 a pod a

zistených skuto ností zabezpe  jeho opravu.
8. Vykona  terénne úpravy za bytovkou na Filinského ceste vhodné pre cyklistov.

Zapísala: Ing. Andrea Jan íková


