
Výbor mestskej časti Sever 

 

 

     Zápisnica č.6 

 zo zasadnutia výboru mestskej časti Sever zo dňa 31.3.2014. 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

A/ Došlá pošta: 

- Letná terasa – Severia, žiadosť o vyjadrenie. 

VMČ súhlasí za podmienky, že tu nebudú podávané alkoholické nápoje a záverečná hodina 

najneskôr o 22,00 hod. Terasa sa na nachádza v obytnej zóne v blízkosti viacerých domov. 

Žiadosť SVB Bellova7,8 – rozšírenie a vybudovanie nových parkovacích miest v zmysle 

požiadavky SVB- súhlas. 

Na VMČ bolo doručené súhlasné záväzné stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta 

k výstavbe parkovacích miest: 

Kozmonautov 9,10, 

Družstevbá 4,5,6, 

Zvollenská 3,4 

Budovateľov 1,2 

- List náčelníka MsP-  žiada o riešenie dopravnej situácie  na ul. Východnej. 

VMČ má predstavu ako vyriešiť dopravnú situáciu na ul. Východnej. Nemá však finančné 

prostriedky na vykonanie úprav, ktoré by riešili zlepšenie dopravnej situácie na ul. 

Východnej. V snahách o vyriešenie situácie bude VMČ naďalej pokračovať. 

 Nakoľko SVB Nálepkova 4,6,8 podali ako prvý žiadosť o rozšírenie a výstavbu ďalších 

pakovacích miest, ktorá bola podaná na MsÚ a VMČ o nej nevedel, žiadame urobiť všetky 

potrebné opatrenia, aby táto žiadosť mohla byť v tomto roku kladne vybavená ./ p. Bella 

Červený kríž- územný spolok, Martin – žiadosť o dotáciu na zakúpenie figuríny. 

VMČ súhlasí s dotáciou 250,- EUR. 



B/Požiadavky p.Róberta Tomčíka, občana Severu: 

- Nekosiť svah pri atletickej dráhe strojom, ale ručne až po 15.6.2014. Ručne pokosí 

osobne p. Tomčík. 

- Urobiť opatrenia pri žiackej lige a Turčianskych hrách, aby deti nesedeli na svahu, kde 

sa nachádza biotop- poškodzujú svah – rastlinky. 

- Nesvietiť vo večerných hodinách na svah- ruší to vtáctvo....... 

- Na chodník zdravia nedávať štrk, nehať ho prírodný, 

- Nebudovať zábradlie pri atletickej dráhe- vadí to v zime bežkárom. Nemôžu 

prechádzať po tejto časti. 

- Zrušiť doskočisko- piesok a obruba vadí lyžiarom...... 

VMČ sa stotožňuje s požiadavkami p. Tomčíka v bode 1-4, bod č. 5 a 6 sú neopodstanené. 

VMČ žiada odbor komunálnych vecí, aby v spolupráci so Správou športových zariadení 

boli vykonané potrebné opatrenia. 

Prerokovaná bola žiadosť p. Mgr. Markoviča- Kozmonautov. 

Požiadavka bola daná na MsÚ a bude spoločne s poslancami za MsČ riešená. 

 

VMČ urguje odpoveď pre Artech- kúpa pozemku. 

SVBV Jilemnického 23 požiadalo o realizáciu opravy schodov umiestnených severne pri 

vstupe do bytového domu, rozšírenie parkovací miest a opravu kanála. 

VMČ prerokovalo žiadosť SVB a odporúča urýchlene opraviť schody, nakoľko už tu boli 

dva úrazy /dieťa a dospelý/.Ďalšie požiadavky budú zaradené do poradia podľa dátumu 

podania. Tento postup bol určený na začiatku volebného obdobia a stále sa dodržiava. 

VMČ žiada upraviť múr pri detskom ihrisku z východnej strany. Rastliny, ktoré mali 

betón zakryť rastú pomaly. Navrhuje nasrejovať tak, ako je to urobené z vnútornej 

strany betónov- zábran.. 

 

Zasadnutia VMČ v mesiaci apríl : 15.4.2014 v miestnosti na nám.Fr.partizánov. 

 

Zapísala:  Sekerková      Mgr.Ján Zuberec-predseda VMČ 

 

-  

 



 

 

 


