
Zasadnutie Výboru mestskej časti – volebný obvod č. 4 
11.6.2019 

 
ZÁPISNICA č. 7 

 
zúčastnení: Katarína Čižmárová, Jozef Baláž, Peter Michal, Marek Odaloš, Marián Fejfar, 
Jozef Tomáš 
Program:  

1. Plánované investície a opravy vo VO č. 4 
2. Zhodnotenie spoločenskej udalosti Deň Podlavíc a Skubína 
3. Zmena v zložení OR  
 

K bodu č. 1: 
Z plánovaných opráv VO č. 4 na rok 2019 bola informácia o nacenení poskytnutá o troch 
nasledovných akciách; nakoľko ich súhrnná suma prevyšuje 60 tisíc euro, ostatné akcie 
nacenené neboli:  
Oprava Ovocnej ulice s nacenením 37 218 eur (zaokrúhlene) 
Oprava Ul. Priehrada s nacenením 20 110 eur(zaokrúhlene) 
Oprava Bukovej ul. s nacenením 13 685 eur(zaokrúhlene) 
Keďže uvedené investície prevyšujú sumu 60 000 eur, bude cca 12 tis. eur  doplnených 
z fondu údržby pre opravu Ovocnej ulice. 
Poslanec J. Baláž vyslovil požiadavku, aby príslušným oddelením MsÚ bolo nacenených 
všetkých 9 investičných akcií schválených 12.3.2019 VMČ – definitívny výber akcií na 
realizáciu je kompetenciou VMČ; informácia o nákladnosti jednotlivých projektov je  zároveň 
východiskom pre nasledujúci kalendárny rok, do ktorého sa nerealizované projekty 
presúvajú. Poslanec J. Baláž preto navrhol vyžiadať túto informáciu od MsÚ aspoň 
dodatočne.  
Uznesenie č. 16/2019: 
Výbor mestskej časti schvaľuje uvedený návrh rozdelenia investičných prostriedkov takto: 
Oprava Ovocnej ulice s nacenením 37 218 eur (zaokrúhlene) 
Oprava Ul. Priehrada s nacenením 20 110 eur(zaokrúhlene) 
Oprava Bukovej ul. s nacenením 13 685 eur(zaokrúhlene) 
Za: 5       Proti: 0     Zdržal sa: 1 
K bodu č. 2: 
Členovia zhodnotili priebeh komunitného Dňa Podlavíc a Skubína. Ocenili aktívnu a nezištnú 
pomoc členov OR a skonštatovali vysokú úroveň tohto podujatia. Celá akcia bola veľmi dobre 
pripravená a zvládnutá. 
K bodu č.3: 
Výbor prejednal oznámenie Janky Balážovej a Lucie Rafajovej o ukončení členstva v OR. Obe 
členky ukončujú svoje členstvo na vlastnú žiadosť. 
Uznesenie 17/2019: 
Výbor mestskej časti berie na vedomie ukončenie členstva Janky Balážovej a Lucie Rafajovej 
v OR Podlavice – Skubín. 
 
 
 
zapísala: Katarína Čižmárová     overil: Jozef Baláž 


