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ZÁPISNICA
zo stretnutia s občanmi mestskej časti Brodno dňa 30.08.2011.
Poslanec Púček privítal zúčastnených občanov, ako aj poslankyňu Smnikoňovú,
pooslanca Johanesa, zástupcu Mestskej polície a vedúceho odboru dopravy MsÚ Žilina Ing.
Líšku.
Stretnutie bolo uskutočnené v náhradnom termíne, čo bolo vopred vysvetlené
občanom. Občania boli informovaní o požiadavkach z predošlého stretnutia. Jednalo sa hlavne
o opravu komunikácie od železničného priecestia po hostinec Moravec, čo mesto Žilina
zabezpečilo a občania vyjadrili s týmto spokojnosť.
Na požiadavky na mestskú polície jej zástupca odpovedal ihneď a požiadal občanov, že
v prípade zistenia hociakého priestupku, vandalizmu, môžu aj anonymne volať na číslo 159
a služba MP vôždy včas zabezpečí potrebný výjazd.
Požiadavky na odbor dopravy čo sa týka rozšírenia cintorína, vodovodnej prípojky na
cintorín a opravy opravy komunikácií ako prioritných vecí riešil na mieste Ing. Líška. Prisľúbil, že
vodovodná prípojka bude vybudovaná na miestny cintorín ešte v tomto roku, rozšírenie
cintorína ako aj opravy komunikácií budú navrhnuté na zaradenie do rozpočtu na rok 2012.
Taktiež prisľúbil, že mesto Žilina nepreberie a nepodpíše dielo Železníc SR, pokiaľ nebude
opravená cesta k cintorínu, ktorá bola poškodená pri stavebných prácach na železnici.
Pán Barčík Anton požiadal o dopravné značenie pred hasičskou zbrojnicou, kde parkujú
vozidlá a znemožňujú výjazd požiarneho vozidla. Zástupca MP reagoval, že bude vykonávaná
priebežne kontrola a v prípade zistenia priestupku môžu telefonovať na MP, ktorá bude
priestupok riešiť.
Občan ktorý nechce byť menovaný sa pýtal, kto má na starosti v Brodne diaľnicu,
pretože tam jazdia rýchlo motorky. Bolo mu odpovedná, že cesta je v správe Slovenskej správy
ciest a rýchlostné priestupky môže oznámiť Policajnému zboru SR.
Ďaľší občan ktorý taktiež nechce byť menovaný pripomienkoval poškodenú
komunikáciu v okrese Kysucké Nové Mesto pri Oškerde. Dostal odpoveď, aby písomne zistené
skutočnosti oznámil príslušnej obci, pretože toto nie je v kompetencii mesta Žilina.
Pán Tabák pripomienkoval státie vozidiel na konečnej zastávke autobusu č. 22 a jazdu
neznámeho motorkára z miestnej bytovky bez evidenčného čísla. Odpovedal zástupca MP
v tom smere, že je treba takéto priestupky hlásiť na MP v čase keď sú páchané.
Pán Súkeník požiadal odstrániť dopravnú značku Zákaz vjazdu vozidiel nad 7,5 tony
smerom k cintorínu, nakoľko mostky sú už zrekonštruované. Odstránenie prisľúbil Ing. Líška.
Občan ktorý nechcel byť menovaný požiadal o opravu komunikácie k rodinnému domu
č. 211 v časti Zároháčovce.
Pán Kuchár vyjadril nespokojnosť s oplotením miestneho cintorína, jeho údržbou
a starými stromami ktoré poškodzujú hroby.
Ďaľšia požiadavka bola tá, že pred rodinným domom 99,100,101,102 je poškodený
kanalizačný poklop. Vedúci dopravy prisľúbil opravu.
Na záver poslanec Púček informoval občanov, že nemenovaným občanom Brodna
dochádza na jeho osobu k neustálemu podávaniu sťažností a v prípade, že občania si prajú
zmenu poslanca, môže dôjsť k výmene poslanca zodpovedného za mestskú časť Brodno.
S takýmto návrhom prítomní občania nesúhlasili.
Vystúpili poslanci Johanes i Smikoňová, ktorí občanom vysvetlili, že poslanec Púček je
jeden z najaktívnejších poslancov a sťažnosť jediného občana by nemala byť dôvodom

akýchkoľvek zmien. Taktiež informovali občanov, že v prípade hociakých požiadaviek alebo
nejasností, ak sa nechcú obrátiť na poslanca Púčka, aby kontaktovali priamo ich.
Stretnutie s občanmi ukončil poslanec Púček, ktorý poďakoval prítomným za aktívnu
účasť.
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