Poslanecký výbor č. 8
Zápisnica
Dňa 20.7.2013 sa uskutočnilo stretnutie občanov Brodna s poslancom zamerané na verejnú
brigádu ktorá sa v tento deň uskutočnila v čase od 8:00 do 13:00 hod.
Verejnej brigády sa zúčastnilo 33 občanov včetne detí. Vyčistilo sa časť priestranstva na
miestnom cintoríne a to odstránenie divoko rastúceho kríkového porastu ktorý poškodzoval už dosť
poškodeného plota miestneho cintorína. Ďalej sa čistil miestny potok od ZŠ po konečnú autobusovú
zastávku MHD okolie budovy DHZ Brodno a miestneho obchodu. Brigádnikov privítal poslanec Púček
rozdelil jednotlivé práce a na záver poďakoval všetkým brigádnikom. Časť členov DHZ pripravila pre
brigádnikov občerstvenie, výborný guľáš, obložené chlebíky, pre deti množstvo cukroviniek začo
osobná vďaka patrí Antonovi Barčíkovi a jeho manželke. Touto cestou ďakujeme aj pánovi
Mestickému s mestského úradu ktorý nám zapožičal 2 krovinorezy rôzne smeti, konáre a trávy boli
sústredené pred hasičskú zbrojnicu DHZ Brodno. Poslanec Púček zabezpečí aby tento odpad bol čo
najskôr odvezený.
Verejná brigáda mala význam i vtom že občania boli priamo v kontakte s poslancom ktorý ich
mohol informovať o možnostiach realizácie ich požiadaviek ako aj o finančnej situácií mesta Žilina.
Zároveň občania požiadali poslanca aby sa nezabudlo na nasledovné prioritné požiadavky :
-

Rekonštrukcia miestnych potokov ktoré doposiaľ pri zvýšených zrážkach počasia stále
ohrozujú majetok občanov teda je tu hrozba že tieto potoky sa vylejú.
Rozšírenie miestneho cintorína ako aj oplotenie.
Zrekonštruovať miestnu komunikáciu k miestnemu cintorínu prípadne ju opraviť tak aby
neboli v nej rezy a jamy.
Vykonať redukčné rezy stromov na cintoríne pretože lístie zvlášť v jeseni znečisťuje hrobové
pomníky, miestne komunikácie a celé okolie vrátane susedných pozemkov.
Žiadajú zabezpečiť cestou elektrární orezanie konárov ktoré zasahujú do elektrického
vedenia, rozhlasu a pod.
Žiadajú dodať 2 nádoby na zimný posyp ktoré by sa umiestnili na ul. Pod Skalicu jednu
nádobu ktorá by sa umiestnila včetne posypu na ul. Zárohačovce a jednu na ul. Horná teda
celkovo požadujú 4 nádoby vrátane zimného posypu.
Na záver bolo občanom poďakované za účasť na brigáde za pripomenutie požiadaviek, ďalšie
stretnutie občanov s poslancami volebného obvodu č. 8 bude podľa harmonogramu ktorý je
umiestnený na miestnej informačnej tabuli (budova DHZ Brodno).

Poslanec : Ján Púček

