Poslanecký výbor volebný obvod č. 8

Zápisnica
Dňa 14.1.2013 sa o 16.00 hod. uskutočnilo stretnutie poslancov s občanmi a pedagógmi ZŠ s MŠ
Zádubnie. Občanov privítal poslanec Dr. Johanes. Vysvetlil návrh riešenia racionalizácie základných
škôl, o ktorej sa viedla následne diskusia. Občania opakovane vystúpili s tým, ţe si neprajú zrušenie
ZŠ, pretoţe v rámci racionalizácie nikto neskúmal počet občanov do budúcna a nepočíta ani s tým, čo
by následne znamenalo zrušenie existujúcej školy. Bolo uţ dosť rozpredaného majetku mestom Ţilina
a zrušiť základnú školu si nedajú, pretoţe sa i podľa územného plánu plánuje značná výstavba
rodinných domov v časti Zádubnie a prísľuby o rozšírení MŠ neriešia zníţenie nákladov. Tieto
prísľuby sú len zámerom, aby sa následne z mestskej časti Zádubnie vytratila i materská škola.
Opätovne rodičia zdôrazňovali, ţe celá racionalizácia je postavená proti občanom, proti deťom, aby im
sťaţili podmienky dochádzky do školy. Pritom nevylepšili podmienky a určite je všetko uţ pripravené
tak, aby došlo k zrušeniu ZŠ s MŠ Zádubnie. Následne boli poslanci občanmi vyzvaní, aby verejne
vyhlásili ihneď ako budú hlasovať, pokiaľ takýto návrh na zrušenie ZŠ s MŠ Zádubnie bude
v zastupiteľstve predloţený.
Vyjadrenie poslancov:
Poslanec Púček – budem hlasovať za zachovanie ZŠ s MŠ Zádubnie.
Poslanec Johanes – budem hlasovať za zachovanie školy tak, ako uviedol poslanec Púček.
Poslankyňa Smikoňová – budem hlasovať za zachovanie ZŠ.
Následne občania vyzvali poslancov, aby doručili petíciu za nezrušenie ( zachovanie ZŠ s MŠ
v Zádubní), ktorú podpísalo cca. 400 občanov . Verejného stretnutia sa zúčastnilo 65 rodičov. Dr.
Johanes ubezpečil občanov, ţe petícia bude odovzdaná 22.1.2013 cez podateľňu priamo pánovi
primátorovi. Taktieţ informoval občanov, ţe o všetkých skutočnostiach, ktoré budú prebiehať v rámci
racionalizácie, budú včas informovaní cestou poslancov, prípadne členov rady školy.
Záverom občania opätovne zdôraznili, ţe trvajú na zachovaní školy a svoj názor vyjadrili
v predloţenej petícií, ktorú poslanci prevezmú 22.1.2013.
Následne boli občania vyzvaní, aby sa vyjadrili i k ďalšej problematike mestskej časti Zádubnie
a uviedli svoje poţiadavky.
Občania vyjadrujú nesúhlas, aby v súčasnej zlej ekonomickej situácií bolo prioritou označovanie
ulíc, ale prioritou v prvom rade boli:
a) dobudovanie rozvodov vody (v okolí druţstva)
b) dobudovanie kanalizácie
c) rekonštrukcia ulíc a ich odvodnenie
d) vybudovanie chodníka od Budatína po kultúrny dom Zádubnie
e) vybudovanie prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke Prípojná, kde podľa prísľubu odboru
dopravy z 20.11.2012, by sa mala vykonať projektová dokumentácia
f) ţiadajú o rozšírenie cintorína
g) riešiť problém potoka cez mestskú časť Zádubnie (havarijný stav)
h) pri pláne údrţby miestnych komunikácií zaradiť do údrţby všetky komunikácie, nie len ich časť
(v letnom a zvlášť v zimnom období).
Občania záverom súhlasili, aby sa stretnutie, pokiaľ to nebude nevyhnutné, uskutočnilo aţ
v mesiaci marec 2013 s tým, ţe pokiaľ to bude nutné, vyzvú poslancov na mimoriadne stretnutie.
V Ţiline 14.01.2013

Vypracoval poslanec MUDr. Johanes Rastislav

