
Mestská časť   S e v e r  

     Zápisnica č. 1 

  zo zasadnutia Výboru mestskej časti, konaného dňa 21.1.2014. 

__________________________________________________________________________

Prítomní: pp. Zuberec, Sekerková, Mikula, Sukup. 

 

     R o k o v a n i e. 

A/ Doručená pošta: 

     Informácia od p. Hanzela .Nakoľko VMČ vyslovil nespokojnosť výsadbou živého 

plota pri kostole na Severe, bol daný prísľub s výsadbou tují na tomto mieste 

a doplnením tabule prechod zakázaný. 

B/ Požiadavky občanov:- pri zástavke Sever II- poškodená dlažba, hrby, nerovnosti. 

Žiadame opraviť – bližšiu informáciu podľa potreby podá p. poslanec Mikula. 

Pri obhliadke navrhovaných parkovacích miest so zástupcami mesta sme boli 

svedkami mimoriadneho využitia priestoru pred poštou na Severe. Denne okrem 

zásobovania obchodov, ktoré sú pod bytmi prichádzajú občania na poštu, do 

mäsiarne, pripadne aj rodičia detí , ktoré navštevujú MŠ-ly .Tento priestor využívajú na 

parkovanie aj návštevníci zariadení ,ktoré sa v okolí nachádzajú. 

Žiadame pri zmene rozpočtu  počítať aj s FP na opravu tejto cesty, ktorá je zdevastovaná. 

Žiadame odstrániť korene a iný neporiadok po výrube borievok v časti Sever- za domom 

Jilemnického 2- park a za domom na konci Severu- Jilemnického asi 59 .Zároveň vysiať 

trávu, aby priestory vytvorili ucelený celok. 

Pravidelne čistiť  priestor pri dome- roh domu Č.A a A. Pietra smerom do mesta – ľavá 

strana. Táto požiadavka bola už písaná v minulom roku. Obyvatelia domu znovu upozornili 

na neporiadok. 

Prepadnutý chodník na ul. Č.A č.10- vec z roku 2013- neopravený, stále viac sa prepadáva. 

Nakoľko nenapadol sneh a vidieť pozostatky z jesene- lístie a ďalší neporiadok, 

žiadame vyčistiť živé ploty, chodníky a cesty na Severe- okraje, kde sa lístie 

a nečistoty nachádzajú. 

Na základe obhliadky v časti Sever spracuje investičné oddelenie požiadavky VMČ, 

ktoré budú riešené p. Bellom a ktoré musí pripraviť ÚHA p. Vančová. Žiadame našou 

požiadavkou sa urýchlene zaoberať. Podľa finančných nárokov na jednotlivé akcie sa 

vyjadríme, ktoré akcie budeme robiť v roku 2014. 

Predseda VMČ poďakoval za účasť s tým, že ďalšie zasadnutie zvolá v 5 týždni 

Zapísala Sekerková      Mgr.Ján Zuberec,  

predseda VMČ 



         

 

 

  

 

 

 

 

 

 


