MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
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Peter Fiabáne, Mgr.
Dušan Maňák, Ing. arch.
Peter Ničík, Mgr.
Štefan Pieš, Ing. (sekretár výboru)
ZÁPISNICA č. 1/2012 ZO ZASADNUTIA MV KONANÉHO DŇA 4. 12. 2011 o 17.00 hod.
MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 535 345 041-72 32 097
FIABÁNE Peter, Mgr.
0903 534 434
NIČÍK Peter, Mgr.
0907 806 072
PIEŠ Štefan, Ing.
0907 722 368

ma.at@stonline.sk
fibo@stonline.sk
peter.nicik@gmail.com
stefanpies@stonline.sk

neprítomný
prítomný
prítomný
prítomný

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy:
( v číslovaní bodov prvé číslo znamená číslo zápisnice)
1/1-2012
Poslanci MV č. 2. podporujú žiadosť p. riaditeľky ZŠ V. Javorku vo veci umiestnenia dopravnej značky
„Zákaz vjazdu motorových vozidiel“ tak, aby motorové vozidlá nemali vstup pred vchod uvedenej
základnej školy. V súčasnosti rodičia vozia autami deti až pred vchod školy, čím dochádza k ohrozeniu
iných detí, ktoré takto môžu prísť do kontaktu s motorovým vozidlom.
2/1-2012
Poslanec Štefan Pieš urobí za rok 2011 odpočet prijatých úloh zo zápisníc stretnutí poslancov
s občanmi MV č. 2, v ktorom bude uvedené, ktoré úlohy Mestský úrad riešil a s akým výsledkom.
3/1-2012
Na základe požiadavky občanov Jána a Heleny Ničíkovcov, ktorým tienia stromy na mestskom
pozemku (a berú im denné svetlo) pred ich domom na Gabčíkovej 33, žiadame preveriť situáciu a prijať
opatrenia. V prípade výrubov stromov, ktoré tienia, sú Ničíkovci ochotní osobne nasadiť na tom istom
mieste nové stromy. Príloha: fotodokumentácia.
4/1-2012
Na základe požiadavky občana Michala Chudíka budú poslanci za MV č. 2 iniciovať stretnutie primátora
mesta, hlavného architekta mesta, poslancov MV č. 2 s občanmi MV č. 2 (v termíne marec – apríl 2012)
vo veci preverenia možnosti zmeny Územného plánu v lokalite Rudiny II tak, ako to navrhujú niektorí
občania, ktorí bývajú v tejto lokalite: zachovať súčasný stav = zachovať priestor ako obytnú zónu.
5/1-2012
Michal Chudík predniesol návrh o lepšej informovanosti občanov o stretnutiach s poslancami MV č. 2.
Na základe tohto návrhu bude sekretár výboru Peter Ničík v roku 2012 posielať hovorcovi mesta oznam
o každom mesačnom stretnutí MV č. 2 - na webovú stránku Mesta Žilina. Oznam bude posielať vždy
týždeň pred konkrétnym stretnutím.
Námety na ďalšie stretnutia:
• niektoré stretnutia MV č. 2 uskutočniť za prítomnosti odborníkov na vopred danú tému
• vypracovať štúdiu, na ktorých uliciach MV č. 2 by bolo kvôli väčšej bezpečnosti (najmä detí
a seniorov) najvhodnejšie umiestniť retardéry.

•

vytvoriť zoznam investičných i neinvestičných priorít MV č. 2 na rok 2012

Na vedomie
MsÚ Žilina -

prednosta MsÚ Žiline
odbor dopravy MsÚ v Žiline
Mestská polícia Žilina
odbor životného prostredia MsÚ v Žiline

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík
Príloha:
zápisnica s podpismi prítomných
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