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Zápisnica zo stretnutia občanov s poslancami mestskej časti – Dolný Smokovec.
Denné Centrum - Dolný Smokovec, Pod lesom . 12.1.2015, 15:30
Prítomní poslanci : Mgr. Darina Jatiová a PaedDr. Róbert Gálfy

Stretnutie sa uskutočnilo podľa nasledovného programu :

1. Otvorenie
2. Informácia o priebehu prvého MZ po komunálnych voľbách
3. Oboznámenie o situácii v našom meste a aktuality
4. Diskusia
5. Záver

Prvé stretnutie občanov s poslancami po voľbách otvorila vedúca Denného
Centra – p. Marta Sýkorová.
Po úvodných slovách informovala poslankyňa Mgr. Darina Jatiová občanov
o priebehu prvého Mestského zastupiteľstva konaného 15.12.2014. Predstavila
mená predsedov jednotlivých komisií a mená jednotlivých členov v komisiách.
Po nej poslanec PaedDr. Róbert Galfy poukázal na aktuálne problémy našej
mestskej časti a zároveň poukázal na súčasný stav a riešenia jednotlivých
problémov v meste. Prezentáciu sprevádzala aj obrazová dokumentácia.

Po prezentácii sa otvorila diskusia :

- zrezávanie konárov : konáre, z ktorých lístie padá do rýn a upcháva ich,
p. Rudolf Baričák navrhuje rezať konáre celoplošne a nie podľa toho, kto
kde potrebuje
- verejné osvetlenie – tesnenie : Pri bytovke p. Baričáka je lampa, ktorá má
nedokonalé tesnenie okolo tyče – tečie tam voda a môže tam dôjsť ku
kontaktu s elektrikou
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- garáže východne od starého sídliska : po snežení sa síce odhŕňajú, ale
neposypávajú sa. Upozorniť VPS, aby sa sypalo aj na tomto mieste
- posyp ľadu /snehu za obchodom : za potravinami / Centrum služieb /
Pod lesom sa neposýpa cesta. Členovia denného centra majú problém
prejsť po ľade do budovy. Tento úsek treba tiež pravidelne sypať
- pamätník II. svetovej vojny – Smokovec pri hoteli Grand Bellewue : prečo
sa neupravuje okolie pamätníka je zarastené kríkmi . V lete je táto časť
zanedbaná.
- mravce – sídlisko Pod lesom: treba sa pripraviť na leto a požiadať VPS
o postrek, ako prevenciu proti mravcom
- limby pred bytovkou p. Oľgy Chalupkovej, ktorá poukázala na
skutočnosť, že limby sú provizórne podopreté a je len otázka času, kedy
jej spadnú do okien. Požiadať zodpovedných, aby prišli vyhodnotiť
situáciu
- pán Ing. Kič poukázal na niektoré novostavby mesta, ktoré nezapadajú do
koloritu nášho mesta – napr. novostavba západne od kolkárne v
Smokovci...
- odvodňovací kanál – celá západná časť nového sídliska : jeden
z najväčších stále nedoriešených problémov našej mestskej časti. Mnohí
občania poukazujú nato, že odvodnenie pred dvoma rokmi, bolo urobené
povrchne a nerieši momentálny stav. Mnoho bytoviek od čísla bytovky
50, 51,52, 56,57,58 má zavlhnuté pivnice, od vlhka vyduté parkety,
plesnivé vlhké steny – hlavne prízemné byty !!! V bytoch je extrémne
vlhko ! Je nutné tento problém riešiť!
- kosenie : občania žiadajú, aby sa na novom sídlisku v lete kosilo aj za
bytovkami, smerom k železničnej trati
- označenie železničnejstanice: p. Dzifčáková poukázala na skutočnosť, že
turisti sa veľmi často pýtajú na cestu smerom na železničnú stanicu.
Doporučila osadiť smerovú tabuľku pri mieste starých potravín, ktorá by
uľahčila orientáciu turistom.
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- osvetlenie cesty k rodinnému domu k Frakovcom : téma, ktorá už
odznela viackrát. Dokonca aj p. primátor bol na mieste a sľúbil p. Frakovi
pomoc. Cesta od hlavnej cesty smerom k domu Frakovcov
a Olekšákovcov je úplne bez svetla. Tento 150 metrový úsek cesty treba
už konečne osvetliť !
- budova Mestského úradu v Smokovci : občania sa pozastavili na tom, že
hodiny neukazujú čas...
- taxislužba : odznela požiadavka, ktorú navrhla p. Kolodzejová, či by sa
nenašiel podnikateľ, podporovaný MU, ktorý by za symbolický poplatok
1.€ odviezol starších občanov v rámci mesta
-

budova sociálnych služieb, ktorá je momentálne v rekonštrukcií : občania
požadovali informáciu, kedy bude dokončená a spustená do prevádzky.

- p. Nárožná žiada vyjadrenie, ako je riešená jej sťažnosť z prestavbou bytu
p. Čekovským v ich bytovom dome.

Dňa 14.1.2015, zapísal R.Gálfy

