Zápis zo zasadnutia VMČ III - Chyzerovce, konaného dňa 29. marca 2019
o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Chyzerovce.
Prítorruú: 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
7.3.2019, konkrétne o návrhoch na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019, o
návrhoch na predkladanie žiadostí o dotácie, o návrhu Mesta Zlaté Moravce na odkúpenie
budovy osobitnej školy na Chyzeroveckej ulici, ďalej o návrhoch na schválenie prevodov
pozemkov vo vlastníctve mesta, o schválení zloženia VMČ Chyzerovce a pod.
Taktiež informovala o pripravovanom strategickom dokumente „Územný plán mesta Zlaté
Moravce".
Ad.3
• Ján Drahoš informoval o zasadnutí výboru OZ Chyzerovce a o návrhu, urobiť zádverie
pri bočnom vstupe do KD z rozpočtovaných 5.000,- EURO na kapitálové výdavky pre
mestskú časť Chyz erovce.
Jozef Sýkora sa 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 upozornila na nutnosť prehÍbenia priekopy pri cestnom telese na
Chyzeroveckej ulici oproti mlynu. Ďalej upozornila na dreviny pri RD na
Chyzeroveckej ulici oproti mlynu, ktoré sú rozrastené, neudržiavané, visia cez plot
ponad chodník.
• 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 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 30.03.2019
Ing. Anna Pacalajová, v. r.

