Mesto Zlaté Moravce
volebný obvod č.2
Zápisnica výboru mestskej časti volebného obvodu č. 2,
konaného dňa 3. júna 2019 v priestoroch CVČ na Rovňanovej ul.
v Zlatých Moravciach.
Program:
1.Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrh na použitie dotácie z mesta Zlaté Moravce pre volebný obvod č. 2.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Otvorenie:
Predsedníčka mestskej časti volebného obvodu č. 2 PaedDr. Klaudia Ivanovičová prívítala
prítomných a oboznámila ich o programe rokovania.
2. Schválenie programu:
Program zasadnutia členovia mestskej časti volebného obvodu č. 2 jednomyseľne schválili.
3. Návrh na použitie dotácie z mesta Zlaté Moravce pre volebný obvod č. 2
Členovia sa na poslednom stretnutí dohodli, že budú naďalej pokračovať v dopĺňané herných
prvkov pre deti na herných centrách. PaedDr. Klaudia Ivanovičová členov informovala, že
môžeme prerozdeliť 10 000 eur. Poslanec Ivanovič mal požiadavku od občanov doplniť do
herného centra na ul. 1. Mája pri stanici kolotoč s priemerom 2 m., poslankyňa Ivanovičová
navrhla doplnič do herného centra na Hviezdoslavovej ul. za bytovým družstvom kolotoč s
priemerom 2m. a dve lavičky dlhé 160 cm s operadlom, poslankyňa Uhrinová chcela do toho
istého herného centra na ihrisko namontovať zabudovateľný do zeme basketbalový kôš.
Poslanec Madola na návrh občanov má záujem pri nové herné centrum medzi Nitrianskou ul.
a Hviezdoslavovou doplníť hojdacieho pružinového koníka pre deti a jednu lavičku na
Hviezdosalavovu ul. s operadlom. Poslankyne PaedDr. Ivanovičová a PaedDr. Ďurčeková a
Ing. Valach na základe záujmu obyvateľov Brezovej ul. majú záujem o vybudovanie hojdačky
s 90 cm. hniezdom pri kolotoč a zabudovateľnú lavičku v dĺžke 160 cm s operadlom.
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p. Gálik sa vyjadril, že obyvatelia na ul. Mládeže majú záujem o výsadbu stromov a kríkov.
4. Rôzne
P. Hudák sa vyjadril, že ľudia majú požiadavku a preto navrhol, že je treba doplniť verejné
osvetlenie na Kalinčiakovej ul. pred školskou bytovkou.
PaedDr. Ivanovičová sa vyjadrila, že ju obyvatelia Hviezdoslavovej ul. ako sú garáže za BD
žiadali o doplnenie svetelných bodov a treba tam aj opíliť stromy, lampy sú vrastené
v stromoch, tiež obyvatelia Brezovej ul. žiadajú opíliť stromy na svetelných bodoch. Na ul.
Obrancov mieru ľudia žiadajú o doplnenie svetelných bodov a osvetlenie parkovacích miest,
pretože tam vykrádajú autá.
P. Madola sa vyjadril, že treba ďalej robiť stojiská na smetné nádoby.
P. Hudák sa vyjadril, že je veľký problém s parkovaním na Brezovej ul., treba urobiť
zatrávňovače od stanici až po križovatku Duklianskej ul. a tiež urobiť zatrávňovače a
parkovacie miesta pri daňovom úrade. Dalo by sa rozšíriť parkovacie miesta aj vedľa
daňového úradu pri činžiak Obrancov mieru.
Ivanovičová navrhla, aby mesto išlo do nádob na smeti, ktoré by boli v zemi, čím by sa aj na
Brezovej ul. uvoľnili miesta na parkovanie. Miesto 4 stojísk by sa vybudovali 2 stojiská do
zemi.
5. Diskusia
Bolo by vhodné, aby sa pri kosení nenechávala tráva, ktorá pri dažďoch vyteká spolu s vodou
do kanálov, na cesty alebo ako seno po vysušení je na chodníkoch a cestách.
Mestská polícia a občianska hliadka by mohla viac kontrolovať občanov na ul. 1. Mája, aby
nerobili neporiadok,

6. Záver: PaedDr. Ivanovičová poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie.
.

Zapísala: PaedDr. Klaudia Ivanovičová
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Občania 2. obvodu žiadajú tieto herné prvky:
2 x – kolotoč o priemere 2 m.
1x - zabudovaná hojdačka s 90cm hniezdom
1x – pružinová hojdačka – koník
1 x – zabetónovaný basketbalový vonkajší kôš
4x – lavičky s dĺžkou 160 cm s operadlom
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