Zápisnica
zo 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince
konaného dňa 05. 05. 2011
Prítomní:

Gabriela Hamalová, Róbert Kašša, Bohumil Kostolný, Terézia Straňáková,
Branislav Bačík, Patrik Groma, (podľa prezenčnej listiny)
Neprítomný: Štefan Zelník
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia výboru zo dňa 03. 03. 2011.
2. Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline o jeho výjazdovom zasadnutí.
3. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote do 04. 05. 2011 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.
4. Osobná konzultácia s občanmi za účasti zástupcu polície MČ Vlčince - p. Jánošíka.
5. Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach v radách škôl.
6. Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011.
7. Záver
1.
Uznesenie č. 23/2011
ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia výboru zo dňa 03. 03. 2011

Výbor MČ Vlčince
I.
konštatuje, že
1.

všetky uznesenia poslaneckého výboru MČ Vlčince z 1. zasadnutia, ktoré sa
konalo dňa 31. 01. 2011 boli splnené,

2.

podnety občanov na poslancov zaznamenané v Zázname o činnosti za mesiac
február 2011 zo dňa 10. 02. 2011 boli následne zapracované v zápisnici
z 2. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince, ktoré sa konalo dňa
03. 03. 2011, ku ktorým MsÚ v Žiline elektronicky podal nasledovné
stanovisko v určení približného času riešenia:

K uzneseniu poslaneckého výboru č. 11/2011, podnet pána Jána Beka,
ktorý bol súčasne prítomný aj na tomto zasadnutí, teda zároveň bol osobne informovaný o
stave riešenia jeho požiadaviek a podnetov:
1. „Pokračovať v jednaní na vybudovanie retardéru pred križovatkou medzi
panelákmi Tulská 6 a Tulská 7 - máj 2011.
2. Priestory po odstránení bufetu pri križovatke Tulská 6 a Tulská 7 urovnať do
pôvodného stavu. Zároveň odstrániť z uvedeného miesta prívodné elektrické vedenie
a stĺp – pripravuje sa. Pán Bek informoval, že vec je vybavená.
3. V rámci záruky reklamovať značenie cyklistických chodníkov. Predsa je
nemysliteľné, aby značenie za 1/2 roka mizlo, keď po ňom nechodia ani nákladné autá.
Iba občas po ňom stúpne ľudská noha, bicykle premávajú uprostred značenia.
Prednostne je potrebné obnoviť plné biele značenie od križovatky pri Ústave pre výkon
väzby /basy/ po koniec cyklistického značenia /cca 70-100m/. Tu je ohrozená
bezpečnosť cestnej premávky – riešenie v rámci reklamácie.

4. Obrátiť sa na majiteľa reštaurácie „Kazačok“, aby okolie reštaurácie, hlavne
priestory za reštauráciou, zosúladil s okolím.V súčasnosti tam na trávu naviezol štrk, na
ktorom parkuje autá. Štrk sa nahŕňa na chodník pre peších. Je to tam ako v cigánskej
osade, pričom sa jedná o chodník od autobusovej zastávky, po ktorom chodí veľa
občanov. - Výbor MČ Vlčince konštatuje, že za bezprostredné okolie reštaurácie
zodpovedá vlastník reštaurácie, preto Mesto Žilina nie je vecne príslušné riešiť tento
podnet. – K danej veci pán Bek uviedol, že štrk, ktorý Mesto odstraňuje je opäť na
chodníkoch.
K uzneseniu poslaneckého výboru č. 12/2011, bod 31, podnet občana:
1. V akom štádiu je výstavba v medzibloku ul. Piešťanská? – Podľa vyjadrenia
MsÚ Žilina, túto lokalitu má pridelenú Ing. Domanická, ktorá po dlhodobej PN
mala nastúpiť 18. 04. 2011, z toho dôvodu nie je k dispozícii vyjadrenie na tento
podnet.
K uzneseniu poslaneckého výboru č. 13/2011, podnet pána Milana
Obrciana, ktorý bol osobne prítomný aj na tomto zasadnutí a teda zároveň informovaný o
stave plnenia jeho podnetov, v bode č.1 a pána Ivana Kobolku v bode č. 2:
1. Dobudovanie chodníka a osadenie zábradlia z ul. Černovská smerom na ul. Sv.
Cyrila a Metóda a ul. Pittsburská. - Predpoklad na roky 2012 a 2013. Pán Obrcian
informoval, že vec je hotová, avšak v časti zábradlia nie, preto vec pokladá za
čiastočne hotovú.
2. Osadenie zábradlia na chodník na ul. Černovská, osadenie lavičiek. - Predpoklad na
roky 2012 a 2013. Pán Obrcian informoval, že vec je hotová tak, že lavičky sú
opravené.
3. Výrub topoľov (spôsobujú alergie). Odstránenie starej lipy rozdvojenej
bleskom.
– Odbor životného prostredia MsÚ v Žiline vykoná v apríli ohliadku.
4. Riešiť vonkajšie osvetlenie ulice, nakoľko svetlá od bytového domu sú
vzdialené cca až 30 m, lampy sú 40 rokov staré – na základe osobného jednania
predsedkyne výboru MČ č. 4 Vlčince s Ing. Jánom Barienčíkom, PhD., riaditeľom
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. bolo skonštatované, že spoločnosť
SIEMENS pristúpi k rekonštrukcii osvetlenia v rámci celého Mesta Žiliny, preto nie
je možné zaujať stanovisko kedy sa pristúpi k rekonštrukcii osvetlenia na Vlčincoch.
5. Zabezpečiť vyriešenie dopravnej situácie na tejto ulici – osadením dopravnej
značky „zákaz zastavenia“. Riešením tejto situácie sa zaoberala spoločnosť
Real, s.r.o., mala by existovať projektová dokumentácia. – Konateľ spoločnosti
REAL s.r.o. informoval, že vec preverí.
K uzneseniu poslaneckého výboru č. 13/2011, podnet pána Petra
Bohoviča, ktorý bol osobne prítomný aj na tomto zasadnutí a teda zároveň informovaný o
stave plnenia jeho podnetov:
1. Na ul. Varšavská mali osadený stĺp, niekto ho vykopol, autá si skracujú cestu,
chodia po chodníku. - Je v riešení odborom dopravy MsÚ Žilina. Podľa vyjadrenia
pána Petra Bohoviča, nie je vec vybavená.
2. Žiadal pozametať a odpratať posypový štrk z ciest a chodníkov, poukázal na škodu,
ktorá je spôsobená kamením a je len otázkou času, kedy poškodený bude od správcu
ciest vymáhať náhradu škody. – Priebežne sa odstraňuje. Podľa vyjadrenia pána
Petra Bohoviča, vec je vybavená.

3. Požadoval , aby aspoň 3 x ročne boli pristavené veľkokapacitné kontajnery.
– Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta pristavenie veľkokapacitných
kontajnerov sa vykonáva 2x ročne.
K uzneseniu poslaneckého výboru č. 13/2011, podnet pána Vojtecha
Ligasa, ktorý bol osobne prítomný aj na tomto zasadnutí a teda zároveň informovaný o
stave plnenia jeho podnetov:
1. Zistiť, či pozemok od ulice Vansovej smerom k budove Centrum je vo vlastníctve
mesta, alebo či už je predaný. - Podľa vyjadrenia OPM MsÚ ide o pozemok KNC7734, ktorý je majetkom Mesta Žilina.
2. Dokončiť detské ihrisko, detské pieskovisko na ul. Nanterská je neohradené, preto je
znečistené a to aj výkalmi psov. - Podľa vyjadrenia odboru dopravy MsÚ podnet je
v riešení. Podľa vyjadrenia pána Vojtecha Ligasa vec je vybavená ohradením
pieskoviska.
3. Vybetónované ihrisko medzi panelákmi nie je využité, preto navrhuje využiť ho
na parkovanie. – Podľa vyjadrenia odboru dopravy MsÚ podnet bude v riešení
v mesiaci máj 2011.
K uzneseniu poslaneckého výboru č. 13/2011, podnet pána Ing. Adalberta
Uherchovicha:
1. Koľko stál prepoj cez ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská. – Podľa
ekonomického odboru MsÚ v Žiline nie je možné tento podnet riešiť, pretože ide
o požiadavku na stavebný projekt. – Prítomní vyjadrili s touto odpoveďou nesúhlas,
preto trvajú na vecnej odpovedi, čo zdôvodňujú, že prepoj bol financovaný z daní
občanov.
3.
K podnetom občanov, ktoré sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia
poslaneckého výboru č.4 Vlčince zo dňa 07. 04. 2011 zodpovední zamestnanci ešte
neprijali stanovisko.
4.
K podnetom na držiteľov psov, psích exkrementov a k problémom
s bezdomovcami, alkoholikmi a neprispôsobivou mládežou sa vyjadrila Mestská polícia
(ďalej len „MsP“). Osobitným listom plk. Ing. Milan Šamaj, náčelník MsP Žilina
informoval o organizačných zmenách od 01. 04. 2011 v MsP, úlohách a výstroji mestských
policajtov. Na základe telefonického a elektronického vyžiadania informácií, ktoré patria do
vecnej príslušnosti MsP, predsedkyňa poslaneckého výboru elektronicky dňa 24. 04. 2011
poskytla MsP požadované informácie, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Zároveň na
dnešnom zasadnutí privítala zástupcu MsP pána Jánošíka, ktorí informoval prítomných
o práci MsP v územnom obvode Vlčince a priamo odpovedal na dotazy prítomných.
Výbor MČ Vlčince
II.
doporučuje
1. MsÚ v Žiline a vedúcim jednotlivých odborov MsÚ v Žiline, aby jedenkrát do
mesiaca písomne, prípadne elektronicky informovali predsedu výboru mestskej časti
Vlčince č. 4 JUDr. Gabrielu Hamalovú o spôsobe a termíne riešenia jednotlivých
podnetov, prípadne informáciu o nepríslušnosti riešenia veci. Z dôvodu postupnosti,
poslanecký výbor MČ č. 4 Vlčince doporučuje, aby MsÚ sa zaoberal podnetmi
uvedenými v zápisnici, ktoré vyplývajú z 3. zasadnutia poslaneckého výboru MČ
Vlčince konaného dňa 07. 04. 2011.

III.

doporučuje
1. MsÚ v Žiline a vedúcim jednotlivých odborov MsÚ v Žiline, aby podnety občanov
uvedené v tejto zápisnici pod bodmi I.2.1. a 3., ďalej s poukazom na uznesenie
výboru č. 12/2011 bod 31. Ako podnet občana, s poukazom na uznesenie výboru
č. 13/2011 podnet pána Milana Obrciana a Ivana Kobolku v bodoch 1., 3., 4., a 5,
podnet pána Petra Bohoviča v bode č. 1., podnet pána Vojtecha Ligasa v bode 3.
a podnet pána Adalberta Uherchovicha, viedli v evidencii na riešenie podnetov
a k tým podnetom, ku ktorým je možné zaujať stanosko, aby bolo dané výboru
obvyklým spôsobom. (Zvýraznený text)

IV.

doporučuje
1. poslancovi MČ č. 4 Vlčince Branislavovi Bačíkovi, aby podal písomnú informáciu
na najbližšie zasadnutie výboru k uzneseniu výboru MČ Vlčince č. 13/2011
na podnet pána Milana Obrciana a Ivana Kobolku bod č. 5, vo veci „Zabezpečiť
vyriešenie dopravnej situácie na tejto ulici – osadením dopravnej značky „zákaz
zastavenia“. Riešením tejto situácie sa zaoberala spoločnosť Real, s.r.o., mala by
existovať projektová dokumentácia“. Jedná sa o územie ul. Černovská a
Sv. Gorazda.

Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.
Uznesenie č. 24/2011
k informácii pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline o jeho výjazdovom zasadnutí.
Výbor MČ Vlčince
I. informuje
Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žiliny, že poslanci MČ č. 4 Vlčince Gabriela
Hamalová, Branislav Bačík, Igor Groma a Róbert Kašša dohodli s Mgr. Schronkovou,
riaditeľkou ZŠ s MŠ Sv. Gorazda na Vlčincoch I., že predpokladané výjazdové zasadnutie
MsZ bude možné uskutočniť na tejto škole.
II. doporučuje
MsÚ v Žiline pripraviť dátum, čas a program MsZ a v koordinácii s poslancami MČ
Vlčince, s pani riaditeľkou uvedenej školy organizačne zabezpečiť plynulý a nerušený
priebeh výjazdového zasadnutia MsZ.
3.
Uznesenie č. 25/2011
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote do 04. 05. 2011 a na základe osobných
kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.
Výbor MČ Vlčince
I. konštatuje,

že v lehote do dňa 04. 05. 2011 neboli výboru doručené žiadne podania ani
elektronicky, ani písomne, ani osobne.
II. berie na vedomie nasledovné podnety, ktoré občania podali na dnešnom zasadnutí:
1.

Podnet pána Obrciana, v súlade s uznesením výboru č.13/2011, bod 1, č. 4,
v súvislosti s osvetlením žiadal urgentne zabezpečiť opravu jednej lampy na
Černovskej 6, pri ZŠ sv. Gorazda prostredníctvom firmy ŽIVO

2.

Petícia a podnet od pána Igora Zelného, ul. Nanterská. Pán Zelný odovzdal
výboru petíciu obyvateľov bytov ulice Nanterská, vchody 1, 2, 3 vo veci úpravy
odstavnej plochy pre kontajnery komunálneho a triedeného odpadu z dôvodu, že
ulica je úzka. Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí
nebezpečenstvo úrazu dopravnou nehodou. Žiadal vybudovať retardér, rozšíriť
odstavnú plochu, umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej
ulice. V súvislosti s týmto upozornil, že majú vedomosť o tom, že v bytoch býva
viac osôb, častokrát nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt
prenajímajú ďalším osobám zrejme nezákonne, ktorí tiež za odpad neplatia.
Doporučuje v spolupráci so správcom obytných domov vykonať kontroly
užívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť príslušnému odboru MsÚ a
daňovému úradu.
Kópia petície s návrhom na riešenie tvorí prílohu č.1 tohto zápisu.

3.

Podnety pani Edity Šavelovej, Nám. Ľudovíta Fullu 20
 Žiada dať cestu na Vlčincoch 1 do pôvodného stavu - pri Tuláku a cestu na
ul. sv. Gorazda, nedá sa tam chodiť, autá chodia po chodníkoch, navrhuje otvoriť
vchod pri dome „E“ - východ – na ceste sv. Gorazda. Na námestí Ľ. Fullu autá
chodia po chodníkoch
Kópia podnetu aj s návrhom na riešenie tvorí prílohu č.2 tohto zápisu.
• Žiada predĺžiť chodník pri cestu – z Vlčiniec 1. do ŽILPO.
• Opraviť schody pri autobusovej zastávke Poštová, na opačnej strane od
Pošty 8 smerom na sídlisko, idú sa rozsypať, rovnako aj v Celulózke, pri
Colspedii, nikto ich neopravuje, kamene a suť - sú tam 2 roky.

4.

Podnety pána Bohoviča, ul. Varšavská
 Žiada zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná
bytov.
• Žiada zabezpečiť označenie prechodu pre chodcov na Vlčincoch 4 pri
východe od Pošty 8 a kostola na Vlčincoch 4 smerom cez cestu k
výmenníkovej stanici na ul. Nécseya. Je veľmi frekventovaná, nedá sa tam
prejsť, je tam neprehľadná zákruta, ohrozuje chodcov, ktorí nemajú ako ináč
prejsť, žiadalo by sa pre autá aj zrkadlo.
 Pri Kauflande,v časti pred obchodom s nábytkom – „Black red White“ nie je
chodník, inak táto trasa má všade chodník pre chodcov.

5.

Podnety pána Vojtecha Ligasa
 V súvislosti s novými VZN žiadal, aby okrem bežnej osvety boli tieto
informácie viac zverejňované. Navrhol, aby majiteľom psov boli zasielané
popri šekoch aj informácie, resp. výpis z VZN o ich povinnostiach a
sankciách.



Žiadal, aby mesto zohľadnilo pripomienky občanov k územnému plánu
mesta.

6. Podnet pána Jaroslava Križana, Vlčince l, nám. Ľudovíta Fullu č.2
• Žiada poslancov a mesto za obyvateľov sídliska Vlčince rešpektovať ich
protest proti umiestneniu „Spaľovne komunálneho odpadu“ v Teplárni,
odpad a dioxíny sú vysoko toxické, žiadal hľadať miesto mimo Žiliny.
Reagoval s občanmi na článok v Žilinskom Echu zo dňa 25. 02. 2011, kde si
pisateľ článku o spaľovni odporuje. Doložil 3 najzávažnejšie argumenty proti
spaľovni v Žiline:
- Zlé klimatické podmienky Žiliny. Na základe správy SHMÚ, Žilina sa
nachádza v kotline, oblasť s najväčším počtom dní v roku s hmlou,
zvýšenou vlhkosťou vzduchu, výskyt bezvetria až 60 %, pre znečistené
ovzdušie sú veterné pomery v kotline nepriaznivé.
- Blízko Teplárne je ZŠ s MŠ, aj DSS pre deti a dospelých, priložil aj
protestný list, pripomienky k územnému plánu riaditeľky DSS pre deti a
dospelých,
- Kópiu listu, pripomienky k územnému plánu, ktoré predložili ako protest
občanov proti spaľovni, ktorí žijú v bytovkách na ul. Nám. Ľ. Fullu,
ul. Terézie Vansovej, ul. Piešťanskej.
Kópia podnetu pána Križana, kópia listu podaná na MsÚ, pripomienky
občanov k územnému plánu, kópia listu riaditeľky DSS pre deti a
mládež na ul. Sv. Gorazda tvoria prílohu č. 3 tejto zápisnice.
7.Podnet pána Ing. Jacka
• Žiada riešiť parkovacie miesta na ul. Černovská
8. Podnet pána Ing. Galanského
• Na ul. Sv. Svorada a Benedikta vybudovali sa parkoviská smerom k domu,
z 2. strany nie sú urobené, je tam pravouhlá zátačka, treba predĺžiť
parkovisko, aby ľudia z ostatných barakov mohli parkovať aj smerom k nim,
nech sa stav trochu odľahčí.
• Žiada, kvôli množstvám padajúceho popolčeka do ovzdušia, aby inšpekcia
toto preverila.
• Prečo nepoužívajú veľký komín na uhlie, aby išli splodiny vyššie nad kopec,
ale používajú malý komín na uhlie.
Výbor MČ Vlčince
I. doporučuje
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov,
aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru
MsÚ v Žiline ku každému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo
e-mailovú informáciu o spôsobe vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové
riešenie daného podnetu.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.
Uznesenie č. 26/2011
k osobnej konzultácii s občanmi za účasti zástupcu polície MČ Vlčince p. Jánošíka
Zasadnutia výboru sa zúčastnil aj zástupca Mestskej polície Žilina za územný obvod
Vlčince p. Janošík, ktorý diskutoval s prítomnými občanmi, odpovedal im na ich dotazy,
poučil ich o zákonnom postupe polície pri jednotlivých zásahoch polície pri porušovaní
poriadku, dopravných priestupkoch, vyjadril sa k problematike bezdomovcov, výtržníctva a
pod. Na dotazy občanov odpovedal tak, že pri zásahoch sú povinný postupovať zákonným
spôsobom. Pán Beck uviedol prípad podnetu k parkovaniu ťahačov, ktoré parkujú viac dní
na sídlisku a od zásahovej polície v ten deň, kedy ich privolal, dostal odpoveď, že je to
dopravná obsluha. Pri problémoch je potrebné volať 159. Pri nespokojnosti s postupom
polície, treba si poznačiť číslo policajta a je možnosť podať sťažnosť telefonicky na č. 159,
alebo osobne, aby to bolo zdokumentované. Častokrát sa stáva, že keď potrebujú svedectvo,
podpísať zápisnicu, občania to odmietajú, nechcú mať s tým nič spoločné. Autovraky sa
riešia priebežne, parkovanie ťahačov je tiež riešené zákonným spôsobom. Pripravuje sa
nové VZN o predaji a požívaní alkoholických nápojov a ich zákaze používania na verejných
priestranstvách v určitých hodinách, očakáva sa zlepšenie situácie.
Výbor MČ Vlčince
I.
berie na vedomie
informáciu príslušníka Mestskej polície Žilina pána Jánošíka a jeho konzultáciu
s poslaneckým výborom a s prítomnými občanmi územného obvodu Vlčince.
5.
Uznesenie č. 27/2011
k informáciám o účasti poslancov na zasadnutiach v radách škôl.
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie informácie v nasledovných Radách škôl:
•
Rady školy pri ZŠ Martinská 20 v Žiline, ktorá zasadala dňa 19. 04. 2011 sa za
poslanecký výbor Vlčince zúčastnili JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Róbert Kašša
a Bohumil Kostolný. JUDr. Gabriela Hamalová informovala prítomných o aktivitách
poslaneckého výboru, o možnostiach kontaktov na poslanecký výbor a na každého poslanca
v rámci územného obvodu Vlčince ako aj o spôsobe získavania finančných prostriedkov
z pohotovostných zdrojov určených pre uvedený územný obvod. V rámci diskusie, okrem
neprispôsobivej mládeže, ktorá sa nevhodne správa pred budovou školy, diskutovalo sa aj
o rôznych spôsoboch využitia plavárne školy a športovísk, ktoré sú umiestnené pri budove
školy. O výsledku zasadnutia zapisovateľka rady vyhotoví zápisnicu.
•
Zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda sa konalo dňa 04. 05. 2011.
Zasadnutia sa zúčastnili všetci mestom delegovaní poslanci JUDr. Hamalová, Ing. Bačík,
Bc. Groma a Mgr. Kašša. Okrem pracovného rokovania rady, na ktorom bola schválená
zmena Štatútu rady školy, informácia o ekonomických výsledkoch školy za rok 2009,
výročná správa za rok 2010, bola dohodnutá možnosť uskutočniť výjazdové zasadnutie
MsZ Žilina na tejto škole. Pani riaditeľka informovala hlavne o úspešných programoch
školy ako napr. APROGEN, program pre mimoriadne nadané deti.

6.
Uznesenie č. 28/2011
k informáciám o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011.
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011.
7.
Záver
Na záver zasadnutia občania uznali, že mesto sa zaoberá ich podnetmi a vyjadrili
spokojnosť. V niektorých prípadoch, ktoré neboli vybavené k ich spokojnosti tak, ako je
uvedené v tejto zápisnici, stotožnili sa s názorom na vzájomnú toleranciu a postupnosť pri
riešení problémov v meste.
Predsedkyňa výboru poďakovala pánovi Jánošíkovi, príslušníkovi Mestskej polície za
účasť, poďakovala prítomným za podané pripomienky, podnety a rozlúčila sa s ostatnými
poslancami, čím ukončila zasadnutie výboru.
V Žiline dňa 13. 05. 2011

Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru

JUDr. Gabriela Hamalová
predseda výboru

