MZ Ţilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 27.6.2012
Prítomní: 6 (podľa prezenčnej listiny)
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Program: 1.Informácie z Mestského zastupiteľstva dňa 18.6.2012
2.Informácie k pozemkovým úpravám
3.Diskusia, pripomienky občanov
1. Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania zastupiteľstva
- zvyšovanie poplatkov za školskú jedáleň, školský klub detí, pobyt dieťaťa v materskej
škole
- o zámere mesta predať 111 453 m2 lesa v KN Zástranie
- o ďalších bodoch programu a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva
2.K pozemkovým úpravám oznámila, ţe Obvodný pozemkový úrad Ţilina pokračuje
v konaní, pracovník Obvodného pozemkového úradu Ţilina ing. Štrajcher poţiadal vedenie
mesta o určenie členov prípravného výboru.
Prípravný výbor nemá ţiadnu právomoc, iba informačnú a pomocnú funkciu, bude pracovať
do zvolenia predstavenstva zdruţenia účastníkov.
3. Poslankyňa informovala o výsledkoch práce za posledný mesiac:
- do 15. 6.2012 bolo odovzdaných 20 anketných lístkov s pripomienkou ku umiestneniu
detského ihriska: ku cintorínu 3, v areáli MŠ 1, iné miesto 2 (ku kostolu 1, na dedine 1),
ku kultúrnemu domu 15.
- do 15. 6. odovzdali občania 15 anketných lístkov s pripomienkou ku spojom MHD
(občanom bolo doručených 250 kusov). Pripomienky k MHD budú odovzdané na
organizačný odbor MÚ pre potreby DPMŢ.
- na ţiadosť o výrub smrekov pri plote cintorína Odbor ŽP dal súhlas na výrub
2 vysýchajúcich smrekov, ostatné smreky aj lipa sú zdravé.
Poslankyňa navrhla vyuţiť smreky, plánované na výrub, na zhotovenie pieskoviska, hojdačku
pre deti a lavicu v areáli kultúrneho domu. O piesok do pieskoviska poslankyňa poţiada
sponzora.
- informovala, ţe v súvislosti s vyčistením zatrubneného problémového rigola
poţiadala o pomoc primátora mesta, pretoţe odbor dopravy nie je schopný to zabezpečiť od
februára, v čase daţďa sa voda leje dole ulicou. Primátor poslankyni mailom odpovedal, ţe to
urobia ŢK do konca júna.
- k prácam na cintoríne poďakovala p. Mestickému za pokračovanie prác v súvislosti
s odvodnením okolia domu smútku a ďalším úpravám v areáli cintorína
- vyzvala občanov, aby upozornili vlastníka 2 odloţených terasových platní v priestore
cintorína, aby ich odstránil do 2 mesiacov
- oznámila, ţe mesto zrušilo v rozpočte na rok 2012 výmenu okien na KD za plastové,
drevené okná budú opravené a ošetrené základným náterom, v týchto dňoch bude vykonaná
údrţba sociálnych zariadení v KD a vymaľované zatečené priestory
- tlmočila požiadavku Ing. Cisárika z MÚ o pomoc so zabezpečením vody na
cintorín, pretoţe dovoz v cisterne z mesta je cenovo náročný, peniaze na dovoz vody sú uţ
vyčerpané a peniaze sú potrebné na súrnejšie potreby.

Diskusia:
Občania navrhujú pre potreby cintorína vyuţiť ţriedlo (studienku) pod cintorínom.
Poslankyňa zistí, komu patrí pozemok so studňou a čo je moţné v tej veci urobiť, aby sa voda
nemusela dováţať.
- občania urgujú odstránenie strojov z lúky pod kostolom, podľa informácie pracovníčky
OŢP MÚ Ţilina vlastník mechanizmy odstráni v stanovenom termíne – 30.6.2012
- v súvislosti s predajom lesa v katastri Zástranie občania navrhujú, aby v zmysle
platného uznesenia MZ Žilina časť zisku z predaja lesa bola použitá v prospech
mestskej časti Zástranie: na vybudovanie chodníka od začiatku Zástrania po konečnú
zastávku MHD. Táto komunikácia je najviac vyuţívaná, je tam materská škola, kultúrny dom
a obchodné centrum.
- pripomínajú opravu strechy na zvonici, podľa predbeţného zistenia ak mesto poskytne
materiál, urobia to svojpomocne
- ţiadajú upraviť spojovací chodník starej a novej dediny v dĺţke cca 200 metrov
asfaltovou drťou (riešenie je moţné s pomocou VPP z mesta, Zástranie má iba 1 pracovníka)
- pripomínajú potrebu vrátiť prístrešok na zastávku MHD Veterná, pracovníci
ústavu od februára nedostali odpoveď na petíciu, podanú vedeniu mesta prostredníctvom
poslankyne Smikoňovej
- upozorňujú, ţe na hlbokej šachte chýba poklop, hrozí nebezpečie úrazu, treba vyzvať
vlastníka šachty na nápravu (treba určiť, kde sa šachta nachádza).

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa za 8. volebný obvod

