Zápisnica
zo stretnutia poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – volebného obvodu č. 1
s občanmi mesta Žilina, konaného dňa 04. 05. 2011, v Mestskom úrade v Žiline
Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Ficek, Popluhár
Prítomní občania : p. Buchel, Konečný, Krajčovič, Štefánik
Občania boli informovaní o schválených VZN a nariadeniach mesta, o pripravovaných VZN –
o predaji a požívaní alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mesta Žilina, VZN
o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina, o pripravovanom VZN o vstupe
motorových vozidiel do historického centra mesta.
Poďakovanie poslancom VO č. 1 za ich iniciatívu pri riešení problémov mesta, jednotlivých
mestských častí.
Na stretnutí boli vznesené zo strany občanov mesta nasledovné podnety :
1/ Mestská časť - Hliny 8 – vrátiť po zimnom uskladnení na pôvodné miesta 2 chýbajúce
hojdačky pre malé deti ( fa ŽIVO), napriek urgencií poslancov – neriešené zo strany mesta,
2/ potreba tzv. rajonizácie mestskej polície (obmena- rotácia policajtov),
3/ zabezpečiť funkčnosť rozvádzačovej skrinky na stĺpe verejného osvetlenia – Hliny 8, Ul.
Lichardova 3 – doposiaľ zo strany mesta neriešené,
4/ dobudovanie školského multifunkčného ihriska pri ZŠ Ul. Lichardova – aktívnejší prístup
OŠM aŠ MÚ Žilina,
5/ riešiť problematiku letných terás v meste – iniciovať stretnutie vedenia mesta s majiteľmi
reštauračných zariadení – nájsť primerané riešenie - obyvatelia majú záujem užívať v letných
mesiacoch letné terasy, v súčasnosti rozloženie stolov a stoličiek bráni plynulému
prechodu/nákupu občanov a návštevníkov mesta, stoličky a stoly sú rozložené aj na majetku
mesta.
V Žiline 05. 05. 2011
Prítomní poslanci :

.............................................
............................................
.............................................

Brezovská v. r.

Prezenčná listina
zo stretnutia poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – volebného obvodu č. 1
s občanmi mesta Žilina, konaného dňa 04. 05. 2011, v Mestskom úrade v Žiline
Prítomní poslanci :
PhDr. Mgr. Brezovská

..................................................

MUDr. Róbert Ficek

....................................................

MUDr. Juraj Popluhár, PhD. ..................................................

