MZ Ţilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 26.9.2012
Prítomní: 9 (podľa prezenčnej listiny)
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Mestská polícia: kpt. Ján Capko, kpt. Marián Jeluš
Program: Informácie zo zasadnutia MZ 17.9.2012, diskusia
Poslankyňa Smikoňová
- informovala o priebehu Mestského zastupiteľstva Ţilina dňa 17.9.2012
- o obsahu odpovede primátora Ing. Igora Chomu na uznesenie poslancov 8. volebného
obvodu k predaju a prenájmu kultúrneho domu a predaju lesa v Zástraní – list bude vyvesený
na verejnej tabuli v Zástraní
- na umiestnenie prístrešku na zastávke Veterná zatiaľ nemáme súhlas vlastníka
- zmena cestovného poriadku MHD č.21 od 1.9.2012 občanom vyhovuje, ďakujú za riešenie
- nákladné automobily podnikateľa Mariána Mičicu rieši Obvodný pozemkový úrad Ţilina,
- hlásený stavebný odpad na lúke oproti kostolu rieši MP kpt. Capko
- semafor pre ţiakov ZŠ Budatín pri prechode na zastávku „Na Lány“ bol na stretnutí
v Budatíne konzultovaný s primátorom, ktorý navrhol zatiaľ riešiť lacnejší variant – svetelný
blikač
- zastrešenie schodov na Dome smútku v Zástraní je v štádiu hľadania peňazí na zhotovenie
projektu, poslankyňa rokovala na ekonomickom odbore o moţnosti presunu financií z odboru
majetkového na investičné, je predpoklad, ţe peniaze na projekt, statiku a rozpočet budú
v tomto roku a peniaze na realizáciu zastrešenia na budúci rok.
- kosenie súkromných pozemkov medzi kultúrnym domom a rodinnými domami odbor
ţivotného prostredia nie je schopný zabezpečiť pre veľké mnoţstvo vlastníkov
- informovala, ţe okná na dome smútku sú uţ rozpadnuté, jej zámer na ich náter nie je moţný,
musia sa vymeniť
Mestská polícia – kpt. Capko – informoval o postupe polície s uloţením stavebného
materiálu na lúke oproti kostolu s jeho vlastníkom p. Mariánom Mičicom, ktorý má MP
doručiť list vlastníctva na parcelu.
Diskusia:
- občania sú pobúrení konaním podnikateľa, ktorý parkuje nákladné automobily a ţeriavy na
poľnohospodárskej pôde, na ktorú nemá vlastnícke právo,
- teraz ten istý podnikateľ na výsmech všetkým vysypal stavebný a iný materiál na ďalšiu
lúku, neveria, ţe mestská polícia urobí s ním poriadok,
- kpt. Capko sľúbil, ţe do 15.10.2012 dostane podnikateľ termín na predloţenie LV
- prítomní nesúhlasia s postupom mesta pri predaji lesa v KN Zástranie, o ktorý sa
zodpovedne stará urbárske spoločenstvo, opakovane ţiadajú primátora o pomoc, ţiadajú jeho
osobnú účasť na riešení
- občania ţiadajú správcu cintorína, aby sa staral o opadané lístie, ktoré im strpčuje ţivot
- svetelný blikač na prechode v Budatíne pri ZŠ podľa rodičov nestačí, deti prechádzajú na
druhú stranu ulice na zastávku, kde autá od Zádubnia valia závodnou rýchlosťou
- k pripravovanému rozpočtu sú naliehavé poţiadavky na kanalizáciu
Poslankyňa poţiadavky mestskej časti Zástranie na rozpočet pre rok 2013 napíše
samostatným listom pre vedenie mesta a uverejní ho na tabuli v Zástraní.
zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod

