Poslanecký výbor č. 8, MZ Žilina
ZÁPISNICA
zo stretnutia s občanmi Budatín 09.05.2013.
Stretnutie sa uskutočnilo o 17.00 hod. v ZŠ Budatín. Prítomní boli poslanci Púček
a Smikoňová. Stretnutie otvoril poslanec Púček, ktorý ospravedlnil poslanca Johanesa,
ktorému bola pridelená lekárska služba mimo okres Žilina.
Občania Budatína žiadajú:
1. aby poslanci výboru 8 zabezpečili na ich požiadavky odpovede od jednotlivých
odborov MsÚ do 30 dní. Požadujú aby boli informovaní písomne kedy, ako a čo bude
na základe ich každej požiadavky riešené, pretože doterajšia prax je taká, že
požiadavky sa len hromadia, postupne sa na ne zabúda a na väčšinu nepoznajú
občania odpoveď. Poslanec Púček sa vyjadril, že podá návrh na uznesenie MZ, aby MZ
zaviazalo jednotlivých vedúcich odborov túto požiadavku akceptovať.
2. Zaradiť pri zbere odpadu veľkokapacitnými kontajnermi ešte pridať jeden kontajner
pre MČ Budatín a umiestniť v priestore bývalej vlakovej zastávky zo strany Budatína,
aby občania nemuseli prechádzať železnicu s odpadom.
3. Vykonať redukčný rez líp na ul. Dobrovoľníkov pri dome Marián Samak č. 4, ktorému
tieto znečisťujú súkromný pozemok. Na viaceré požiadavky na túto žiadosť nebolo
reagované.
4. Organizovať stretnutie s poslancami každý mesiac, dohodnuté bolo ďaľšie stretnutie
na deň 25.6.2013 o 17.00 v ZŠ.
5. Odstrániť doslova druhé smetisko v Žiline medzi Budatínom a Brodnom na ceste cez
obidve bývalé družstvá, alebo zabezpečiť toto cestou vlastníkov pozemkov a odboru
životného prostredia.
6. Obnoviť písmená na pomníku J.M. Hurbana ktoré sú nečitateľné.
7. Obnoviť značenie na prechodoch pre chodcov v celej MČ Budatín ( križovatka ku
škole, pred poštou, autobusové zastávky, pri podchodoch pod komunikáciou I. triedy
a p.)
8. Zabezpečiť cestou odboru ŽP aby vlastník pozemku bývalého areálu školskej družiny
udržiaval tento areál tak, aby nestrpčoval život susedom a ostatným občanom.
9. Zabezpečiť meranie rýchlosti na komunikácii smerom do Zádubnia.
10. Opraviť priepust na Radovej ulici a osadiť značky zákaz zastavenia podľa žiadostí
občana Alexandra Benčíka – viď príloha.
Na podnet poslankyne Smikoňovej či by súhlasili so zrušením pošty v Budatíne a jej
premiestnením ku Slovene sa prítomní vyjadrili, že zásadne nesúhlasia s takýmto návrhom
a poštu v MČ Budatín si zrušiť nedajú a ani neprajú.
Na základe návrhu primátora bola dohodnutá verejná brigáda na 25.5.2016 o 09.00 hod., zraz
je pred miestnym cintorínom.
poslanec MUDr. Rastislav Johanes PhD.
v zast. Ján Púček

