ZÁPISNICA
zo zasadnutia mestského výboru Tatranská Lomnica,
dňa 09.09.2011

Prítomní : Iveta Bohušová, Anna Chovancová
Ospravedlnení: MUDr. Dalibor Piovarči, -služba, Ing. Peter Spitzkopf – dovolenka
Program : 1. Stanovisko k materiálom na MZ
2. Stránky
3. Rôzne
1. K bodu 11. Prevody vlastníctva majetku mesta :
- odpredaj STL Plynovodu v Tatranskej Lomnici pre bytové domy Lipa, Breza,
Borovica SPP
MV : súhlasí
- súhlas s prípravou pozemkou v Tatranskej Kotline – Krišanda
MV . doporučuje skutočnú situáciu podľa plánov preveriť na mieste – Ing.P.Novák
K bodu 12. Prenájom nebyt.priestorov a nehnuteľností:
MV : doporučuje schváliť – týkajúce sa Tatranskej Lomnice – ale prihliadnuť vo
všetkých prípadoch na Zásady (nerozlišovať – podľa zápisnice z komisie sú
v tom rozdiely, ktoré je nutné odstrániť.)
K bodu 14. – Plán zimnej údržby – Tatranská Lomnica – upraviť – sú tam trasy
vedúce cez súkromný pozemok
2. Obyvatelia Tatranskej Lomnice mali pripomienky :
- rozbitý chodník pri Zariadení MFinancií je zle prechodný od doby keď si
upravovali a budovali parkovisko pri objekte.
- chodník od nájomných bytoviek neexistuje – je potrebné jeho zradenie dať do
plánu na budúci rok
- chodník zo sídliska k zdravotnému stredisku a ku kinu – prešiel do
súkromného vlastníctva – riešenie je nutné čo najskôr !
- Tatranské Matliare majú tiež dlhoročný problém s opravou kúska chodníka,
ktorého realizácia je im roky sľubovaná.
- pripomienky boli zo strany občanov k neporiadku a nepokoseným plochám
súkromníkov, taktiež k stálemu problému majiteľov psov, kde návrhy boli, aby
MPolícia ukladala pokuty, pretože iné riešenie asi po upozorneniach nie je

3. Centrum obchodu a služieb – využiť budovu na účel bývania so zachovaním
služieb v prízemnej časti. – podľa plánov budovy – zistiť aké sú možnosti statika a pod

-

Na koniec septembra alebo začiatok októbra – naplánovať stretnutie
s občanmi, príp. Zhromaždenie, kde by sme zodpovedali mnohé otázky .
V Tatranskej Kotline : - navštíviť MŠ, ktorá je v budove DC - spoločná
kotolňa, preveriť náklady obidvoch prevádzok
- osadenie dopravnej značky Pozor deti

.
V Tatranskej Lomnici, 09.09.2011
Zapísala : Iveta Bohušová

