Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 04.12. 2013 v MsÚ v Žiline
Prítomní poslanci : pp. Zuzík, Brezovská, Popluhár, Ficek + kpt. Capko /MsP
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
K bodu č. 1
Stretnutie otvorila p. Brezovská- predseda VO č. 1.
K bodu č. 2
Vyhodnotenie požiadaviek 2012, 1-8/2013 – je zverejnené na web. stránke mesta Žilina,
oznamy VO č. 1, požiadavky vznesené na stretnutí 11/13 – postúpené na priame vybavenie
vecne príslušným odborom MsÚ.
K bodu č. 3
Požiadavky občanov :
- Poďakovanie občanov poslancom, Ing. I. Liškovi sa opravu chodníka okolo obytného
domu Puškinova 8, Žilina,
- pochvala zorganizovania Vianočných trhov, umiestnenia predajných stánkov,
- efektívne, účelovo prenajímať priestory/napr. telocviční/ škôl v ZP mesta Žilina +
diferencovať výšku poplatku,
- výhrady občanov, Ing. Tupého / email zaslaný p. Popluhárovi / voči ohlásenému / ale
mestom nepovolenému verejnému kultúrnemu podujatiu Večer tisícov želaní, ktorého
zámerom bolo vypustenie lampiónov šťastia, ktoré „dopadli na strechy, stromy a
organizátor akcie, ktorý bol vyrozumený o zákaze podujatia, nie všetky odstránil, p.
Ing. Tupý žiadal o odstránenie zo strachy domu“,
výhrady voči čistote mesta – v súvislosti s prijatím novelizácie zákona o hmotnej
núdzi (účinnosť od 1.1.2014) zamestnať na menšie obecné práce – čistenie mesta ( aj
na základe požiadaviek občanov) poberateľov dávky v hmotnej núdzi ( v meste 2408
poberateľov DvHN) -> zverejňovať na web. stránke mesta presný rozpis prác ( zvýši
sa kontrola zo strany občanov,
opakovaná požiadavka umiestnenia tabule zákaz vstupu so psom na zeleni Na
priekope,
vznesená požiadavka občanov bývajúcich v centre mesta, aby mesto zabezpečilo
opatrenie, ktoré obmedzí otvorenie prevádzok na štedrý deň len do 22:00 hod.,
nakoľko občania pod vplyvom alkoholu a neprimeraným správaním rušia pokoj
ostatných občanov,
pripomienky aj k Starému trhovisku = hanba mesta ( hoci ide o súkromné pozemky),
niektoré stánky sú umiestnené tak, že nie je zabezpečená protipožiarna a iná
bezpečnostná ochrana občanov,
počas vianočných sviatkov kontrolovať zo strany MsP vjazd motorových vozidiel do
MPR,
v akom štádiu riešenia je Všivák ?
K bodu č. 4

Stretnutie s občanmi ukončila p. Brezovská.
V Žiline 07. 12. 2013
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1 v.r.
Na vedomie :
MsÚ v Žiline, p. Mgr. Šošková
Poslanci VO č. 1, MsP v Žiline

