MZ Žilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 20.11.2013
Prítomní: 3občania (prezenčná listina)
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Mestská polícia: kpt. Capko Ján
Poslankyňa informovala o priebehu Mestského zastupiteľstva dňa 4.11.2013.
K pomenovaniu ulíc v mestskej časti Zástranie oznámila, že p. Andrej Černek z tlačového
odboru jej 7. novembra poslal mailom správu: názvoslovná komisia schválila názvy ulíc
podľa návrhu občanov Zástrania. Názvy boli postúpené do Jazykovedného ústavu Ľudovíta
Štúra a budú schvaľované na najbližšom MZ 16.decembra 2013.
Kpt. Capko za Mestskú políciu oznámil, že za posledné 2 mesiace v Zástraní riešili iba
túlavého psa, ktorý bol očipovaný, takže vyhľadali majiteľa a odovzdali mu psíka bez ďalších
nákladov pre mesto. Očipovanie psov by veľmi uľahčilo MP prácu s túlavými psami a znížili
by sa náklady pre mesto na ich ošetrenie a opateru.
Prítomní občania majú požiadavky:
l. Či je možné pri Minéze osadiť spätné zrkadlo, je tam neprehľadná križovatka, často sú tam
dopravné kolízie
Do budúceho stretnutia poslankyňa požiada o stanovisko vedúceho odboru dopravy.
2. Na ulici ku družstvu vyteká voda, už tam bola námraza, je to vo svahu, kĺže sa tam, treba
zistiť odkiaľ voda vyteká. Nebude to z družstva ale z nejakého domu (č.9?), to isté je aj pod
zvonicou (tam bol žiadaný rigol s mrežou, aby voda odtekala nabok.
Poslankyňa problém s vodou bude riešiť s Ing. Martou Moravcovou z odboru ŽP.
Ďalšie otázky:
kedy bude doriešený prechod ku Základnej škole v Budatíne,
či budú zakryté schody pri dome smútku,
či je možné oddeliť vykurovanie kultúrneho domu na 2 časti, aby sa mohol lepšie využívať,
či je možné zabezpečiť druhú verejnú tabuľu na viac frekventované miesto na ulicu smerom
ku kostolu.
Ďalšie poslanecké stretnutie v KD Zástranie sa bude konať v roku 2014, harmonogram bude
zostavený podľa zasadnutí MZ.
Občania môžu svoje požiadavky adresovať aj na priamo MÚ (informátor 7063111,
klientske centrum 7063501), mestskú políciu (tel.159) aj na ďalších 2 poslancov 8.VO:
(Ján Púček, MUDr. Rastislav Johanes).

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

