Poslanecký výbor MZ číslo 8

Žilina, 07.06.2011

ZÁPISNICA
zo stretnutia s občanmi mestskej časti Brodno s poslancami za volebný obvod 8.

Poslanec Púček privítal zúčastnených občanov, ospravedlnil neprítomných poslancov
pani Smikoňovú a MUDr. Johanesa. Zúčastnení občania boli informovaní o riešení problémov
z predošlého stretnutia zo dňa 06.04.2011 ku všetkým 16-tim požiadavkam.
Občania boli informovaní, že finančné prostriedky z pohotovostného fondu pre
mestskú časť Brodno vo výške cca 600 EUR boli zatiaľ rozdelené nasledovne:
- 200 EUR DHZ Brodno na občerstvenie pri pravidelných brigádach a budovaní
záchytných hrádzí, ktoré by mali čiastočne zamedziť prívalom vody pri povodniach;
- 100 EUR ZŠ a materskou škôlkou na vybavenie detského ihriska, ktoré majú
možnosť využívať všetky deti mestskej časti Brodno;
- 50 EUR pre DHZ Brodno na usporiadanie MDD v areáli Tobolky.
Poslanec Púček občanov vysvetlil systém prideľovania príspevku z pohotovostného
fondu tak, že zvyšok finančných prostriedkov bude použitý hlavne pre tie organizácie ktoré
vykonávajú činnosť v prospech mestskej časti na brigády. Čo sa týka žiadosti Združenia
Brodnianov, ktorí žiadajú v zastúpení Mariánom Horváthom čiastku 400 EUR, tejto žiadosti
poslanec Púček nevyhovel, pretože mali byť určené na zapožičanie lavíc a stolov ako aj
financovanie vystpúpenia hudobnej skupiny Sonet.
OZ NAŠE VRANIE nič nesľúbilo a s takýmto majetkom ani nedisponuje. Honorár
hudobnej skupine v súčasnej finančnej situácii je neopodstatnený, pretože je treba využiť
prednostne dychovú hudbu Brodnianka, ktorá na takýchto podujatiach vystupuje zdarma, tak
ako je to pripravené pre OZ NAŠE VRANIE na prvý ročník vranských hodov dňa 02.07.2011.
Združenie Brodnianov za posledných 5 rokov nevykonalo v prospech mestskej časti
Brodno ani jednu brigádu a zameriava sa iba na získavanie prostriedkov z grantov, dotácií na
honoráre pre rôzne drahé kapely, nevyužívajúc pritom vystúpenia krúžkov ZŠ Brodno
a hudobných skupín Brodna vystupujúcich bez nároku na honorár.
K tomuto zamietnutiu požiadavky Združenia Brodnianov prítomní občania ako
06.04.2011 tak aj 07.06.2011 nemali žiadne výhrady a s rozhodnutím poslanca a jeho dôvodmi
sa stotožnili. Taktiež boli občania informovaní, že pán Marián Horváth od nezvolenia za
poslanca podáva sústavne sťažnosti na rôznych poslancov mesta Žilina, ktoré sú
neopodstatnené, poslancovi Púčkovi vyčíta rôzne zásahy do verejených obstarávaní mesta, ap.
V rámci diskusie vystúpil Marián Horváth ktorý chce vedieť či nebude sa bagrovať rieka
Kysuca a prečo. Odpoveď dostal ihneď s tým, že to spadá do kompetencie Povodia Váhu
a môže sa písomne obrátiť na túto organizáciu.
František Horváth požiadal o osadenie značky Zákaz sypania smetí medzi Budatínom
a Brodnom v časti cesty družstva a urbariátu.
Občania požadovali nápravu poškodenej komuníkácie od železnice po hostinec
Moravec. Toto bolo na druhý deň prejednané s ing. Glovňákovou, bola zvolaná i komisia
investora železníc. Bol daný prísľub, že poškodenie bude odstránené.

Bola daná občanmi požiadavka vybudovať trativod pod hasičskou zbrojnicou, kde
sústavne stojí dažďová voda a vyčistič trativod pred domom pána Stárka na ulíci Kapustná.
Na záver boli občania informovaní, že vedenie mesta Žilina i samotný primátor riešia už
podané požiadavky, avšak pre ich veľký počet ako aj nároky na investície, tieto sa stále
vyhodnocujú a v čo najkratšom čase budú občania informovaní o výsledku o opatreniach.
S doterajšou údržbou ulíc a opravou komunikácií sú občania spokojní.
Poslanec Púček kontroloval situáciu v mestskej časti Brodno a rokoval zároveň
s občanmi v mesiaci máj 2011 celkom 11 krát. Zabezpečil cestou odboru dopravy a pracovníkov
na VPP opravu komunikácie Pod Skalicou v dĺžke 100m asfaltovou drťou, vyčistenie miestnych
kanálov na odvod dažďovej vody v dĺžke 200m, vykosenie priekop pri miestnych
komunikáciach, náter brány miestneho cintorína.
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