Poslanecký výbor MZ Žilina č. 8

ZÁPISNICA
Dňa 7.10.2011 sa o 14.30 hod. v kultúrnom dome mestskej časti Brodno uskutočnilo
stretnutie občanov mestskej časti Brodna a mestskej časti Vrania s poslancami. Občanov
privítal poslanec Púček. Informoval ich o tom, že z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu vo
Vraní sa budú poslanecké dni pre mestskú časť Brodno a Vranie vykonávať spoločne.
Informoval ďalej občanov o poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako aj o zvýšení
tarify cestovného pre zlú ekonomickú situáciu DPMŽ Žilina. Ďalej boli občania informovaní,
že boli podané návrhy na rozpočet roku 2012, ktoré boli konkrétne občanom prečítané ako
prioritné s tým, že ostatné požiadavky ako napr. opravu poškodených miestnych komunikácií,
výrez stromov na cintorínoch, čistenie ulíc, kosenie zelene a pod. budú vykonávané v rámci
rozpočtu z údržby. Taktiež boli občania informovaní o priebehu stretnutia občanov
s primátorom dňa 5.10.2011 o 16.00 hod na mestskom úrade Žilina. Následne poslanec Púček
otvoril diskusiu s možnosťou podať i pripomienky na podané požiadavky, prípadne požiadal
občanov o podnety, návrhy a pod.

1. Prítomní občania vyjadrili nespokojnosť s rozvojom mestských častí (bývalých obcí), v
porovnaní s rozvojom mestských častí, ako napr. Solinky, Hájik, Vlčince, o čom ich
presvedčila i tá skutočnosť, že občania týchto častí na verejnom stretnutí majú stály záujem
o vytváranie parkovacích miest, pravdaže nespoplatnených. Riešenie čistenia trávnikov , ktoré
znehodnocujú psi exkrementami, ale i sami nedisciplinovaní občania odhadzovaním
odpadkov a pod.
Občania mestských častí si pritom väčšiu časť zelene kosia a upravujú sami a i mimo
svojich záhrad, budujú si parkoviská a garáže na vlastných pozemkoch, z ktorých musia platiť
dane, nemajú vybudované inžinierske siete, ako je kanalizácia, v niektorých uliciach nie je ani
rozvod plynu, či vody. Nie sú vybudované chodníky, okrem chodníka úseku ulice Bytčianska
a kúsku chodníka mestskej časti Budatín smerom na Zádubnie. Pritom však sú rovnakými
platiteľmi daní, ako občania v mestských častiach, nehovoriac o tom, že rôzny odpad, ako sú
koberce, skrine, chladničky a pod., si v mestských častiach bez problému vyhodia ku
kontajnerom a odvoz po celý rok musí vykonávať mesto, pričom občania mestských častí, ako
je volebný obvod č. 8, sú rovnakými platcami poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, ale
takýto odpad vedľa kontajnerov odvážaný nie je. Môžeme spomínať i tú skutočnosť, že
mesto nezaujíma rozvoj kultúry v mestských častiach ako je volebný obvod č. 8, ale všetko
sa tlačí výslovne len do centra mesta a na sídliská. Občania vedia pochopiť, že vzhľad mesta,
jeho kultúra a pod. musí byť prioritou pre vedenie mesta, avšak nie je možné, aby sa stále
zabúdalo na rozvoj prímestských častí.

2. Občania žiadajú o úpravu odchodu MHD, linky č. 22, ktorú žiadosť prikladám
v prílohe tejto zápisnice.

3. Občania navrhujú prehodnotiť výšku daní z nehnuteľností zaostalých mestských častí
obvodu č. 8, prehodnotiť i odvoz komunálneho odpadu v mestských častiach , kde sa dá
skonštatovať, že mesto po celý rok zabezpečuje odvoz nadmerného odpadu z mesta i na úkor
prímestských častí. Taktiež je treba prehodnotiť, či nie je diskriminačné platiť vyrovnané dane
prímestských častí, voči mestským častiam, ktoré majú kompletnú vybavenosť. Mesto
mestským častiam niekoľkokrát vykonáva úpravu zelene, čistenie sídlisk, zdarma buduje
parkovacie plochy a pod.

4. Pán Vincent Mozoľ mimo vyššie uvedeného žiadal poslanca Púčka, aby do zápisnice
ešte uviedol, na čo sa poslanci stretávajú pravidelne s občanmi, preberajú pritom rôzne
požiadavky, keď nie sú schopní odpovedať kedy, kto a ako tieto požiadavky bude realizovať.
Myslí si pritom, že požiadavky, ktoré už boli dané vo februári 2011 a prevzali ich poslanci
mestského zastupiteľstva nášho obvodu, ktorí tieto mali odovzdať na výzvu primátora,
občania už mali byť informovaní, ako bude s týmito požiadavkami nakladané, nehovoriac už
o ďalších požiadavkách, ktoré boli poslancom prednesené, v zápisnici zapísané a doposiaľ na
ne nebolo odpovedané. Iba stále posúvanie času od poslancov, že máme byť trpezliví, vo
vedení mesta dochádza k zmenám na vedúcich funkciách odborov atď., nepriaznivú situáciu
nevyrieši.
Prítomní občania vyjadrili k tomuto návrhu podporu a žiadajú poslancov, aby táto
zápisnica zo stretnutia občanov s poslancami bola postúpená k rukám pána primátora, ktorý
by mal vykonať v tomto nápravu v tom, že už v rozpočte pre rok 2012 by každá mestská časť
mala vedieť, koľko finančných prostriedkov pre obec je plánované pre údržbu a koľko
finančných prostriedkov je pre tú ktorú mestskú časť plánované v rámci investícií. Pretože na
základe vytýčených finančných prostriedkov by si občania jednotlivých mestských častí mali
schvaľovať prioritu jednotlivých požiadaviek (tak to bolo sľubované i vo volebnej kampani
práve pánom primátorom s tým, že nebude pozerať na počet obyvateľov odkiaľ dostane hlasy,
ale investície pôjdu tam, kde to občania najviac potrebujú). V opačnom prípade to
navrhovateľ tohto bodu za podpory zúčastnených občanov považuje za mlátenie prázdnej
slamy.
Na záver poslanec Púček poďakoval všetkým za účasť. Uviedol, že i ostatné mestské časti
žiadajú o takú informáciu, kedy a čo presne sa bude v ich mestskej časti robiť. Poslanec
Púček ďalej vyslovil presvedčenie, že vedenie mesta na čele s primátorom určite robí pre náš
volebný obvod všetko podľa terajších finančných možností a je presvedčený, že do budúcna
naši občania určite zbadajú zmenu v systéme riadenia tak, aby boli občania spokojní a aby po
schválení rozpočtu vedeli a boli informovaní čo sa v jednotlivých mestských častiach bude
diať.

V Brodne 8.10.2011

Prílohy: Žiadosť občanov Brodna

Vypracoval poslanec Ján Púček

