
                                   Občiansky výbor mestská časť Chyzerovce
       
                                                        Zápisnica č.3

Dátum zasadnutia: 8.6.2015

Miesto zasadnutia: Kultúrny dom Chyzerovce 
Program zasadnutia:   
1. Otvorenie
2. Informácia o účasti
3. Informácia o stave a plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
4. Diskusia
5. Záver

1. Pán Paluška privítal prítomných členov Občianskeho výboru za mestskú časť 
Chyzerovce ako aj hosťa p. Viliama Pechu

2. Zúčastnili sa všetci členovia výboru

3. Stav vykonaných prác
- (3200Eur) Strecha na márnici vysvetlené, uzavreté
- Odber jarného odpadu -vykonane
- Opilovanie v cintoríne koncom marca - riesi sa, Filipciková nezastihnutá doma
- Organizácia a termín stretnutia občanov

 Zvonica – Pecho primátorka
- BST- požiadavka záplavy + prašnosť, Varga preverí odtok
- Interpelácia Blaháková  nesplnená
- Hniezdo
- Kontajnery cigan, stretko Rafael, 2 kontajnery
- Oprava zábradlia
- Odbočovanie Palárikova
- Zlodeji Pecho
- Rozhlas Varga
- B.S .Timravy Rafael odpad poriešené
- Odchyt psov
- Parkovanie na chodníkoch
- Nehoda Geleta
- Parkovanie pred poštou
- Odvodnenie pred krčmou požiadavka na kraj
- Dopravná situácia Geleta
- Kamene  na súkromnom pozemku Šimon vysvetlené uzavreté
- Spoplatnenie parkovania
- Práca pre VPP
- Kukanádoby pred MS Kultúrnym vybavený odvoz



4. Diskusia

- Riešiť odbočovanie výjazdu z Chyzeroviec na BB ( kontaktovať dopravu)
- Návrh na zmenu značenia – smer Čaradice a Zl. Moravce                                   
- Neefektívne využívanie verejných zdrojov- občania apelujú na využívanie 

kamery, ktorá je nainštalovaná v Chyzerovciach. Pri riešení problémov, ktoré 
by mohli byť zaznamenané v kamerovom systéme ,nikdy nie sú k dispozícii. 

- Pozvať na ďalšie zasadnutie primátorku , alebo zástupcu
- Zistiť odvoz pokosenej trávy z jarkov ( informovať sa , či môžu občania aj 

počas leta dávať pokosenú trávu pred domy , či to vedia mestské služby 
zberať)

- Nový dom pri kríži – parkovanie súkromných vozidiel, ktoré bránia pri 
prechode ku zástavke.

- Rozhlas - Varga – urgovať
- voda na ceste po dažďoch pri autobusovej zastávke pri krčme
- vyčistenie mostných priepustov a prehĺbenie ( vyčistenie ) priekop vedľa cesty

V Zlatých Moravciach  dňa 8.5.2015                Zapísala: I. Filipčíková


