MZ Ţilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 28.3.2012
Prítomní: 6 (podľa prezenčnej listiny)
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Program: Informácie z MZ dňa 19.3.2012
Diskusia, pripomienky občanov
Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania zastupiteľstva:
- o zriadení novej funkcie viceprimátora pre sociálnu, zdravotnú a vzdelávaciu
oblasť, ktorú bude zastávať Mgr. Slavomíra Brezovská
- o členoch grantových komisií a moţnosti čerpania dotácii z mesta
- o ďalších bodoch programu a diskusii MZ
K poţiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí uviedla:
- prístrešok MHD Veterná – doteraz nemá ku hromadnej ţiadosti o vrátenie prístrešku
vyjadrenie prednostu MÚ, ako mesto bude vec riešiť
- dom smútku - v spolupráci s p. Mestickým a Ing. Bellom zabezpečí poslankyňa
najnutnejšiu opravu domu smútku a pripraví podmienky na zastrešenie schodov
- detské ihrisko – poslankyňa zorganizuje prieskum v Zástraní, aby zistila názor
väčšiny občanov ku umiestneniu detského ihriska v areáli KD, zatiaľ pozná názor iba
niekoľkých občanov a ten je rozdielny
- čierne skládky – ich likvidácia sa rieši v spolupráci s OŢP MÚ Ţilina
- poslankyňa informovala o rozdelení pohotovostných fondov pre Zástranie:
150,00€ pre MŠ na obnovu dopravného ihriska, 200,00€ na obrusy pre KD,
150,00€ na ceny pre TJ (Memoriál Mičicu), 100,00€ na poštovné a obálky v súvislosti
s prípravou na pozemkové úpravy v Zástraní.
Podnety občanov:
- žiadať vyčistenie existujúceho rigola a šácht daţďovej kanalizácie, hľadať moţnosť
urobiť mreţovanú ryhu na odvod vody z kritickej ulice, ktorá v zime zamrzla a bola
neprejazdná
- nesvieti verejné osvetlenie na celej ulici Kostolnej – poslankyňa nahlási poruchu
- smreky pri cintoríne – p. Kuba priniesol LV na pozemok, kde stoja nebezpečné
smreky, je to majetok mesta. Keď poslankyňa vybaví súhlas OŢP MÚ Ţilina,
urbárske spoločenstvo smreky odstráni a zabezpečí náhradnú výsadbu.
- odpadový problém - rieši sa v spolupráci s OŢP MÚ Ţilina – skládka ku ihrisku,
odpad za MŠ, vytekajúca voda zo siláţnej jamy, vrakovisko pod kostolom
- zástupca TJ ţiada informáciu, ako sa bude riešiť cesta ku futbalovému ihrisku poslankyňa poţiada o termín na stretnutie s primátorom, s ktorým sa poradia spoločne
aj so zástupcom TJ, či je moţné riešiť situáciu z protipovodňových zdrojov
- žiadajú asfaltovú drť na chodník spájajúci starú dedinu s novou, bolo ţiadané aj
vlani, vzhľadom na súkromné vlastníctvo pozemku nebolo doriešené
- TJ požiadala o pomoc VPP pri rozvoze piesku na ihrisku na 2 dni
- Riešiť náter a opravu zvonice – občania získajú LV, podľa ktorého objekt patrí
mestu
Poslankyňa pozvala občanov na stretnutie v apríli, kedy odovzdá vyjadrenia občanov ku
pozemkovým úpravám v Zástraní Ing. Štrajcherovi z Obvodného pozemkového úradu, aby
mohol v konaní pokračovať.
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa za 8. volebný obvod

