Poslanecký výbor č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého dňa 28.10.2011 v mestskej časti Zástranie
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová
Prítomní občania: 12 (podľa prezenčnej listiny)
Program: Informácie z verejného stretnutia s primátorom dňa 5.10.2011
Informácie z MZ dňa 17.10.2011
Činnosť poslanca a plnenie poţiadaviek občanov
Diskusia
1. Poslankyňa informovala o stretnutí občanov s primátorom mesta Ţilina,
o rokovaní MZ dňa 17.10.2011, na ktorom poslanec Púček podal návrh na
vymeriavanie miestnych daní podľa vybavenosti, akú mesto občanom poskytuje
(kanalizácia).
2. Informovala občanov, ţe schody na dome smútku sú opravené. Potrebný prístrešok
nad schody bude riešiť mesto vlastnými silami (Ing. Schindler, dielňa v Budatíne),
aby boli náklady iba nevyhnutné a nemusel sa platiť projekt, verejná súťaţ atď.
Dve rozpadnuté drevené okná na zasadačke KD operatívne opravili v dielni
(p.Slezáček), je nevyhnutné zaradiť do rozpočtu na rok 2012 výmenu drevených okien
na KD Zástranie.
Informovala o výsledku rokovania s Ing. Štraicherom na Obvodnom pozemkovom
úrade Ţilina v súvislosti s komasáciou (pozemkovou úpravou) v Zástraní.
Potrebná je spolupráca poslanca, organizačného odboru MÚ a občanov Zástrania.
Poslankyňa poţiada MÚ o rozmnoţenie vyjadrenia pre pozemkové úpravy a obálok
pre občanov. V réţii s p. Mestickým zabezpečí napísanie adries na obálky. Obálky
adresátom doručí akčný výbor z občanov Zástrania bezplatne.
Pre Zástranie pracujú 2 pracovníci VPP, kosia a robia potrebné práce.
Odbor majetkovo-právny komunikuje s COOP Jednota o úprave ţľabov pred ich
predajňou, aby sa netvorila v zime zľadovatená plocha na komunikácii.
3. Diskusia:
Občania žiadajú podľa požiadaviek z februára 2011 do rozpočtu na r. 2012:
- úpravu chodníka spájajúceho starú a novú dedinu (cca 200 metrov) asfaltovou drťou
(poslankyňa zistiť, či chodník má parcelné číslo, ináč potrebný súhlas vlastníkov)
- projekt na chodník od začiatku Zástrania po konečnú zastávku MHD
- úpravu ulice Na Hôrku v Zástraní (nesprávne uvedené v prehľade, ţe je opravená)
- kultúrny dom - výmena drevených okien za plastové
- dom smútku – oprava obkladu a zastrešenie schodov
- zakúpenie ţľabov na ulicu od Minézy po jestvujúcu daţďovú kanalizáciu cca 80
metrov (občania poloţia svojpomocne)
- pomenovať ulice v Zástraní, uţ nestačí číslovanie domov, je to neprehľadné
a spôsobuje občanom problémy

Občania navrhujú:
- v rámci protipovodňových opatrení poloţiť pod komunikáciu ku ihrisku betónové
rúry (3 kusy cca 6-7- metrov), aby voda neničila majetok (komunikáciu
a futbalové ihrisko)
- pripraviť projekt na multifunkčné ihrisko v Zástraní (detské ihrisko, basketbalové,
volejbalové). Urbárske spoločenstvo poskytne vhodný pozemok za 1,00 €.
- občania nesúhlasia s vyjadrením Odboru životného prostredia MÚ ku
mechanizácii pod kostolom (podnikateľ Marián Mičica č.j. 5914/201146144/2011-OŢP-MOR).Ţiadajú poslankyňu o dôrazný postup v spolupráci
s Obvodným pozemkovým úradom Ţilina
(ochrana poľnohospodárskej pôdy pred burinami a znečisťovaním olejmi ).
- občania ţiadajú vrátiť prístrešok na zastávku MHD Veterná
- pri kultúrnom dome je poškodené oplotenie: v spolupráci s VPP ho treba
opraviť
- futbalisti informovali, ţe poškodenú cestu ku ihrisku opravili na vlastné náklady
za získané financie na brigádach
Záver: poslankyňa poďakovala pracovníkom MÚ Ţilina (Ing.Schindler, Bella, Niţný,
Slezáček) za dobrú spoluprácu a občanom za aktívny záujem o riešenie potrebných vecí.

Zapísala: Anna Smikoňová,
Poslankyňa MZ Žilina
Príloha: Prezenčná listina

