Zápisnica výboru mestskej časti volebného obvodu č. 2, konaného dňa 5. 6. 2017
v priestoroch CVČ na Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach
'

Prítomní: Ida Ďurčeková, Klaudia lvanovičová, Ivan Madola, K. Švajčík, D. Uhrinová
Program:
1.0tvorenie
2. Schválenie programu

3. Schválenie občanov do výboru mestskej časti volebného obvodu č. 2.
4. Rôzne

5. Diskusia
6. Záver

1.0tvorenie:
Poslankyňa Klaudia Ivanovičová prívítala prítomných a oboznámila ich o programe
rokovania.
2. Schválenie programu:

Program zasadnutia prítomní jednomyseľne schválili.
3. Návrh občanov do výboru mestskej časti volebného obvodu č. 2:

Prítomné členovia boli oboznámení so situáciou, že nie sú v zastupiteľstve schválení členovia
výboru z rady občanov. Preto do výboru boli navrhnuté títo členovia z rady občanov: Roman

Gálik, Jozef Zlatňanský, Erich Šegeda, Michal Harmady, Michal Buxar, Marian
Čižmár.
Prítomní členovia z rady poslancov nemali žiadne pripomienky a jednomyseľne členov
výboru z rady občanov schválili.

Za predsedu bola navrhnutá Denisa Uhrinová a za podpredsedu Roman Gálik. Všetci
jednomyseľne tento návrh schválili.
4. Návrh na použitie dotácie z mesta Zlaté Moravce pre volebný obvod č. 2.

Ivanovičová oboznámila prítomných o schválených finančných prostriedkoch pre 2. volebný
obvod v sume 5000 eur. Informovala prítomných, že ľudia majú záujem o vytvorenie herného
centra pre deti na Nitrianskej ul. 1-3-5-7. P. Šegeda navrhol, aby sa to rozdelilo na dve ihriská
po 2 500 eur. Dobrý priestor vidí aj na ul. na Hviezdoslavovej ul. okolo panelákov č. 58.
Členovia komisie sa dohodli, že si to pôjdu pozrieť a 15.6. o 19,00 hod. sa stretnú, aby sa
rozhodli pre tieto časti sídliska. P. Švajčík navrhol, aby sa aj za ich činžiakmi zakúpili
hádzanárske koše.
5. Rôzne:

P. Gálik sa informoval, ako má postupovať, keď si chcú obyvatelia ich bytového domu
svojpomocne vybudovať pieskovisko.
P. Ďurčekková mu poradila, aby si dal žiadosť na mestský úrad na príslušnú komisiu.
P. Šegeda sa informoval, ako to je s vodou na Hájovej ul.
P. Madola mu poradil, aby sa informoval u. Ing. Bacigalovej na MsÚ.
6. Záver

Na záver sa poslanci odobrali a išli pozrieť navrhnuté časti sídliska na vytvorenie
a dobudovanie herného centra.

Zapísala: Klaudia Ivanovičová
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