ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi, konaného dňa 02. 11. 2011 v Mestskom úrade Žilina
Prítomní poslanci : p. Brezovská
Neprítomní/ospravedlnení : p. Bačinský, Ficek, Popluhár, Šulík
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia : podľa pozvánky
K bodu č. 1
P. Brezovská privítala prítomných občanov mestskej časti Staré mesto, Hliny 1- IV, VIII,
Malá Praha.
K bodu č. 2
Poţadované podklady (zápisnice zo zasadnutia VO č. 1 zo dňa 07. 09. 2011, 05. 10. 2011,
prezenčné listiny, ţiadosti subjektov o poskytnutie finančných prostriedkov z Pohotovostného
fondu pre mestskú časť – VO č. 1) boli odovzdané do podateľne MsÚ v Ţiline.
Spolu prerozdelených 2656 EUR pre subjekty :
P.č.

Subjekt

Požadovaná
suma

Schválená
suma

Schválená
dňa

Účel

1.

ZŠ Lichardova, Ţa

500 EUR

500 EUR

07.09.011

Skvalitnenie VVP

2.

MŠ A. Kmeťa, Ţilina

500 EUR

500 EUR

07.09.011

Vybavenie
novootvorených tried 2
didaktickými
pomôckami

3.

ZŠ Hollého, Ţilina

min.500 EUR

606 EUR

05.10.011

Zlepšenie hygienickej
situácie, vedomostnej
úrovne soc. slabých detí

4.

MŠ Čajákova, Ţilina

520 EUR

520 EUR

05.10.011

Notebook pre zrakovo
postihnuté deti

5.

MŠ Suvorovova, Ţa

530 EUR

530 EUR

05. 10.011

Vybavenie
novootvorenej
didaktickými
pomôckami

triedy

K bodu č. 3
Vyhodnotenie podnetov občanov ( viď zápisnica zo stretnutia s občanmi dňa 05. 10.
2010 ) - výborom zasiela sekretariát prednostu MsÚ v Ţiline . Doposiaľ vyhodnotenie

nebolo predsedovi a sekretárovi VO zaslané ( za mesiac október) . Vzniká podľa občanov
dojem, ţe mesto ich problémy nerieši, alebo ak rieši, tak neskoro.
K bodu č. 4
Vznesené požiadavky občanov :
1. Osvetlenie - opraviť - Ul. Lichardova 1-10. Podnet prezentovaný zástupcami
občanov mestskej časti Hliny 8 uţ na zasadnutí výboru č. 1 dňa 05. 10. 2011.
Poţiadavka zapracovaná , ale doposiaľ neriešená. Požiadavka – opraviť verejné
osvetlenie – urgencia.
2. Orezanie konárov stromov – pred vchodom Ul. Lichardova 5 – 7 verejné osvetlenie
svieti na konáre 2 stromov – orezať spodné konáre, aby sa svetlo rozptýlilo.
Požiadavka – orezanie konárov stromov – svetlo – bezpečnosť.
3. Detské preliezky - v mestskej časti Hliny 8 dobudovať detské preliezky, hojdačky,
šmýkľavky, nakoľko v tejto časti mesta pribudli nové obytné bloky ( rodiny s malými
deťmi). Požiadavka – vybudovanie detských preliezok, hojdačiek.
4. Lavička – osadiť( pokiaľ to umoţňuje počasie) lavičky pre matky s deťmi, starých
občanov – Ul. Lichardova 1-14, 22 – 23. Požiadavka – osadenie lavičiek.
5. Čistota mesta – staré mesto je špinavé, neudrţiavané, na chodníkoch sú odpadky,
smeti, lístie na ktorom sa ráno šmýka ( napr. chodníky - Ul. Veľká okruţná oproti
hotelu Slovakia – kriţovatka, pri Dome odborov, starom trhovisku, pri vstupe do
obchodného strediska Smer, Ul. Bernoláka – Bulvár, VUB ), po stavebných úpravách
pohodené kamenné kocky, dlaţdice, plastové rúry a iné (napr. medzi Sl. Sporiteľňou
a Soc. poisťovňou). Požiadavka – zabezpečiť čistotu mesta, dôsledná kontrola
vykonaných prác.
6. Telefonická kritika (2. 11. 2011) občana bývajúceho v starej časti mesta - na
nedodrţiavanie VZN č. 15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta, od schválenia sa „... nič nezmenilo k lepšiemu, ţiadna
z pripomienok prezentovaná aj na verejných stretnutiach s vedením mesta sa
nezapracovala, ďalej prevláda neporiadok v MPR, všetko sa točí dookola, len reči,
prenosné karty sa nezrušili, existuje moţnosť ich zneuţívania, nie sú vôbec
zohľadnené poţiadavky občanov, potreba novelizácie ...“ Požiadavka – dôsledne
dodržiavať VZN 15/2011, kontrola zo strany MsÚ a MsP, prípadná úprava
VZN.
7. Bilbordy, reklamné tabule – na ďalej sú umiestnené napr. na kriţovatke pred
remeselníckom dome na zábradlí nad Všivákom, vedľa svetelnej cestnej signalizácie,
odpútava sa pozornosť vodičov, Ul. Hviezdoslavova, Predmestská a podobne .
Požiadavka - prehodnotiť umiestnenie, v prípade porušenia VZN 10/2011 - PR,
RIP odstrániť.
8. Ul. Kysucká 2 - výsadba 2 – 3 stromčekov - popri hlavnej ceste, kde je veľký hluk,
smog, znečistenie ţivotného prostredia exhalátmi. Výsadba stromčekov.
9. Občania sa pozitívne vyjadrili k pripravovanej oprave Ul. Národná. Znehodnotenie
dlaţby častými vjazdmi nákladných/zásobovacích áut a nekvalitným poloţením.

10. Telef. upozornenie občana - Ul. Národná – rekonštrukcia budov – vjazdy nákladných
áut v pešej zóne. Vstup nákladných motorových vozidiel do pešej zóny – Ul.
Národná.
11. Sťaţnosť – i napriek urgenciám výbor č. 1 nie je informovaný o vybavení sťaţnosti
p. T. Matuškoviča a občanov A. Bernoláka 44 zo dňa 19. 08. 2011 na prevádzkovanie
terasy ( Barrique coffee a wine bar ) – hluk, fajčenie, (podľa zákona č. 9/2009
o sťaţnostiach § 13 – lehota na vybavenie sťaţnosti – príslušný orgán verejnej správy
je povinný sťaţnosť vybaviť do 60 pracovných dní ), občan sa obrátil aj poslancov,
z toho dôvodu majú právo poslanci byť informovaní o výsledku prešetrenia. Urgencia
uţ na zasadnutí Výboru v mesiaci september 2011. Sťažnosť.
12. Na zateplených panelových domoch – do izolačných vrstiev obyvatelia osadzujú
parabolické antény . Požiadavka - umiestnenie antén.
K bodu č. 5
Zasadnutie ukončila p. Brezovská. Prítomným poďakovala za aktívnu účasť.

V Ţiline 04. 11. 2011

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
PhDr. S.Brezovská v.r.
predseda VO č. 1
Na vedomie :
1/ MsÚ v Ţiline – odbor vnútornej správy, sekretariát prednostu úradu
2/ Poslanci VO č. 1

