
                                                        Z á p i s n i c a 

 

                zo zasadnutia MsV, konaného dňa 6. októbra 2014 

 

  

 

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

  

 

Predseda MsV privítal všetkých prítomných členov a oboznámil s prevedenou obhliadkou 

sídliska, ktorá sa uskutočnila 3.10.2014 za účasti niektorých prizvaných členov MsV. 

 

Taktiež privítal zástupkyne občanov z Lipovej a Topoľovej ul. 

 

p.Hricová z Lipovej ul. žiadala vyrezanie stromov – líp v tejto lokalite, nakoľko tieto 

znečisťujú tam stojacie autá. 

  

MsV za prítomnosti gestora a ved.odd.KS sa dohodli , žš zo strany občanov Lipovej ul. je 

potrebné  vyzdvihnúť  žiadosť z odd.KS MsÚ, túto vypísať a doložiť 80%  podpisov od 

občanov bývajúcich v tejto lokalite  a odstúpiť na odd. KS MsÚ. Takýto postup je potrebné 

dodržiavať zo strany žiadateľa. 

 

p.Franková z Topoľovej ul. upozornila na zničenú zeleň – tuje na tejto ul., nakoľko autá 

parkujú v tesnej blízkosti.. 

 

Túto pripomienku konštatovali aj členovia MsV na obhliadke v tejto časti sídliska. 

 

p.Spustová ako členka MsV tlmočila pripomienkovanie občanov z Topoľovej ul. ohľadom 

parkovacích miest, kde nepribudol počet iba sa zlegalizovalo parkovisko a plocha bola 

vydlaždená. 

Je potrené aj naďalej sa tejto problematike venovať najmä v tejto časti sídliska. 

 

p.Bečariková, členka MsV poukázala na znečisťovanie priestoru pred školou, kde sa schádza 

mládež najmä vo večerných hodinách, svietidlo pred školou nesvieti, je potrebné urobiť orez 

konárov  - stromy okolo lavičky. 

 

Členovia MsV konštatovali, že je potrené urobiť orez aj pozdĺž vyhradeného chodníka pre 

žiakov od MŠ Lipová ul. 

Taktiež je potrebné obnoviť žlté značenie tohto chodníka. 

 

V závere predseda MsV poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, za prácu ktorú 

členovia MsV vynaložili v tomto roku a podľa plánu HÚ sa postupne plnili vytýčené úlohy. 

 

Pred voľbami MsV etš raz zasadne , zhodnotí účasť členov a plnenie vytýčených úloh. 

 

 

                                                                                  MUDr.Ján  M o k r i š, v.r. 

                                                                                      Predseda MsV č.2 

 


