MZ Ţilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 30.1.2013
Prítomní: 7
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Mestská polícia: kpt. Ján Capko
Program: Informácie zo zasadnutia MZ 28.1.2013,
Diskusia, pripomienky
Poslankyňa Smikoňová
- informovala o priebehu Mestského zastupiteľstva Ţilina dňa 28.1.2013:
- informovala o spolupráci so zdruţením paragliding, o návšteve prednostu MÚ a vedúceho
odboru dopravy v súvislosti s opravou cesty nad kostolom ku Straníku, ulice Na Hôrke a ku
ihrisku, o vyjadrení riaditeľa DPMŢ ku cyklobusu pre Zástranie.
- projekt na rekonštrukciu Domu smútku v Zástraní je pripravený, poslankyňa poďakovala sa
aktívny spoločný postup vedúcim odborov investičného Ing. Guzmu, ekonomického Ing.
Kruteka a za ústretovosť Ing. Belaja pri hľadaní riešenia na úhradu projektovej dokumentácie
za aktuálnej finančnej situácie mesta.
Odbor investícii podniká kroky na začatie stavebného konania na rekonštrukciu, aj keď
finančná situácia mesta je zlá, stavebné rozhodnutie bude pripravené.
Diskusia:
- ţiadosť o doplnenie cestovného poriadku MHD č.27: preveriť moţnosti pridať spoj okolo
pol desiatej večer zo Ţiliny do Zástrania (predavačky v obchodných domoch, aj Zádubnie)
- opakovane poţiadavka na riešenie nákladných automobilov podnikateľa Mariána Mičicu na
lúke pri kostole
- MŠ má problém s diviakmi, poľovníci z Tepličky n.Váhom sa neozvali, treba urgovať
(odbor ŢP)
- TJ pripomína opravu komunikácie ku ihrisku, ţiada urgovať opravu mostíka
vodohospodármi (mesto poţiadalo na jar 2012 z protipovodňových zdrojov)
- občania ţiadajú informáciu o ďalšom postupe mesta pri riešení lesa a kultúrneho domu
- upozorňujú na potrebu opraviť asfaltovú komunikáciu do Tepličky n.V., ktorá bola značne
poškodená pri budovaní vodovodu pre závod KIA
- občania podporujú premiestnenie Pošty 3 z Budatína na zastávku ku Slovene, terajšie
umiestnenie pošty a úradné hodiny nevyhovujú, oblasť Sloveny je obchodné a priemyselné
centrum, pošta bude mať oveľa väčšiu klientelu a výhodnejšie sluţby pre spádovú oblasť,
z ktorej sú občania nútení preberať zásielky počas práce (vyberať si dovolenku!!)
- pred predajňou Jednota je súvislá ľadová plocha ako po predchádzajúce roky, ktorá sa
rozširuje aţ na komunikáciu, jediné riešenie bude rigol na tomto úseku zatrubniť, pretoţe
úprava, ktorú vykonalo vedenie COOP Jednota je nedostatočná
- zástupcovia urbárskeho spoločenstva p. Martinček a p. Škorvánek odovzdali poslankyni
mapku Zástrania s konečným návrhom názvov ulíc pre Stavebný odbor Mestského úradu
Ţilina.
Mapa bude visieť vo verejnej tabuli Zástranie na budove predajne COOP Jednota.

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod
Tel.0904/136406, mail:smikonova@gmail.com

