Zápis zo zasadnutia VMČ III – Chyzerovce, konaného dňa 24. mája 2019
o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Chyzerovce.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Diskusia
4. Záver

Ad 1.
Zasadnutie výboru mestskej časti otvorila Ing. Pacalajová, ktorá privítala prítomných členov
a oboznámila ich s programom.
Ad 2.
Ing. Pacalajová informovala o prerokovaných materiáloch na zasadnutí Zastupiteľstva dňa
25.04.2019, konkrétne o prijatých VZN Mesta Zlaté Moravce, schválených dotáciách na
podporu kultúry a športu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019, o spolufinancovaní
projektov a tiež o zmene veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce –
Chyzerovce. Taktiež informovala o termíne prerokovania Konceptu územnoplánovacej
dokumentácie Mesta Zlaté Moravce a možnosti zúčastniť sa prerokovania a o miestach v MČ
Chyzerovce, kde je možné umiestnenie bezpečnostných kamier.
Uviedla
Ad. 3
V diskusii jednotliví členovia hovorili o aktuálnych problémoch a nevyhnutnosti ich riešiť:
• Ján Drahoš informoval o akciách OZ, ktoré pripravujú v letnom období. Zdôraznil
kultúrno-spoločenskú udalosť „Lupiniarska paráda“, ktorá sa uskutoční 10. augusta
2019 a v tejto súvislosti sa dotazoval na riešenie a predbežný časový harmonogram
zádveria pri bočnom vstupe do KD z rozpočtovaných 5.000,- EURO z kapitálových
výdavkov pre mestskú časť Chyzerovce.
• Jozef Sýkora sa opätovne pýtal, kedy Technické služby Mesta Zlaté Moravce začnú
s opravou výtlkov po zimnej sezóne a tiež na možnosť asfaltovania ulíc Pružinského,
Hodžu, Baničova a Bottova.
• Mária Ďurčeková pripomenula na nutnosť prehĺbenia priekopy pri cestnom telese na
Chyzeroveckej ulici oproti mlynu, kde sa po daždi vylieva voda a preteká cez
komunikáciu. Opätovne upozornila na dreviny pri RD na Chyzeroveckej ulici oproti
mlynu, ktoré sú rozrastené, neudržiavané, visia cez plot ponad chodník.
• Marián Tomajko spomenul, že časť ulice Chyzerovecká nie je odkanalizovaná a pýtal
sa na možnosť riešenia kanalizácie v tejto časti.
• Členovia komisie diskutovali o existujúcich skládkach v lokalite Pažiť a o možnosti
odstránenia nebezpečného odpadu, ktorý je tu už niekoľko rokov umiestnený na čiernej
skládke v tejto lokalite. Ing. Pacalajová uviedla, že MsÚ postúpil riešenie tejto
záležitosti OÚ ŽP, ktorý vyhlásil VO na firmu, ktorá sa zaoberá likvidáciou takéhoto
druhu odpadu.
• Členovia VMČ požadovali umiestnenie ďalšieho kontajnera na sklo v MČ Chyzerovce,
nakoľko kontajner sa sklo, ktorý sa nachádza v cintoríne nepostačuje.
• Pani Némová informovala o stave kosenia trávy v cintoríne.

•

Ďalej členovia VMČ Chyzerovce diskutovali o problémoch s rómskou komunitou
v MČ Chyzerovce a o vzniknutých čiernych skládkach vo dvoroch nehnuteľností, ktoré
obýva rómska komunita.
• Členovia VMČ vyjadrili nesúhlas s umiestnením veľkoobjemového kontajnera na
priestranstve na križovatke ulíc Palárikova a Chyzerovecká a požadujú umiestnenie
kontajnera na iné miesto, prípadne riešenie toho problému inou formou. Okolo
kontajnera je sústavne neporiadok, smrad a množstvo hlodavcov.
Členovia VMČ III – Chyzerovce sa dohodli na požiadavke, aby Mesto Zlaté Moravce
vyzvalo vlastníkov nehnuteľností na Chyzeroveckej ulici, ktoré obýva rómska komunita,
k vyčisteniu dvorov a odvozu vzniknutých čiernych skládok z hygienických, z estetických
dôvodov a tiež z hľadiska znečisťovania životného prostredia.
Ad. 4
V závere Ing. Pacalajová poďakovala prítomným za účasť.

Zlaté Moravce, dňa 06.06.2019
Ing. Anna Pacalajová, v. r.

