
                                   Občiansky výbor mestská časť Chyzerovce
       
                                                        Zápisnica č.2

Dátum zasadnutia: 2.3.2015

Miesto zasadnutia: Kultúrny dom Chyzerovce 
Program zasadnutia:   
1. Otvorenie
2. Informácia o účasti
3. Informácia poslanca o najdôležitejších bodoch zasadnutí mestského zastupiteľstva
4. Informácia o stave a plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
5. Organizácia a termín stretnutia občanov k otázke čistoty a bezpečnosti 
6. Diskusia
7. Záver

1. Pán Paluška privítal prítomných členov Občianskeho výboru za mestskú časť 
Chyzerovce.

2. Zúčastnili sa všetci členovia výboru
3. Najdôležitejšie body MZ:

- Informácie o kontajneri 
- Odchyt psov
- Voda na zastávke MHD
- Stav zasnežených chodníkov  
- Rozhlas v Chyzerovciach

4. Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia

- Palárikova ulička- posyp- oteplenie
- Strecha na márnici- stav vykonaných prác (3200Eur)- p. Šíra
- Kanalizácia - do konca marca určený dodavateľ
- Odber jarného odpadu
- Opilovanie v cintoríne koncom marca
- Jama zasypaná
- Mestská doprava- ranný školský spoj – kontrola cigánskych detí , ktoré 

narúšajú cestu autobusom – vyriešené

5.  Organizácia a termín stretnutia občanov k otázke čistoty a bezpečnosti 

- Termín 13.3.2015- piatok 17:30
- Pan Paluška vytvorí pozvánku, p. Pacalajová zabezpečí ich rozmnoženie
- Pani Ďurčeková, p. Paluška a p. Drahoš zabezpečia roznos pozvánok občanom 

Chyzeroviec
- Ozvučenie- p. Sýkora, zabezpečenie sály p. Némová

     



6. Diskusia

- M. Kéry- pozvať na dopravnú komisiu
- Návrh na zmenu značenia – smer Čaradice a Zl. Moravce                                   

Pán Gúber – sa vzdal obsluhy zvonice- zodpovedný je V. Pecho.
Zistiť vlastníka zvonice- kvôli rekonštrukcii ( poškodená vonkajšia fasáda).
V 2009 posledná oprava – namaľovanie fasády pri príležitosti 800. výročia

- Bočné ulice v Chyzerovciach- poškodené cesty
- Jarky –výbor mestskej časti Chyzerovce žiada mesto ,aby oslovilo Regionálnu

správu ciest ( list)
- Družstevná ulica – poškodená cesta
- Požiadavka na p. Košúta – poskytnutie žiadosti projektu Komunitná sociálna 

práca                                                                                                                      
Vyžiadať aktivity projektu, časový harmonogram, rozpočet, správy , realizáciu 
a pracovné výkazy. ( Obsah činnosti pracovníčky Blahákovej).

V Zlatých Moravciach  dňa 2.3..2015                Zapísala: I. Filipčíková


