Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 04.06. 2014 v MsÚ Žilina
Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Popluhár
Prítomní hostia : kpt. Jeluš – MsP v Žiline, kpt. Capko – MsP v Žiline,
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
K bodu č. 1
Stretnutie otvorila p. Brezovská - predseda VO č. 1.
K bodu č. 2
Požiadavky boli postúpené na priame vybavenie vecne príslušným organizačným útvarom
MsÚ v Žiline.
Celý materiál týkajúci sa zosumarizovania otázok a odpovedí z posledného stretnutia
primátora mesta Žilina s občanmi bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta dňa 05.06.2014.
K bodu č. 3
P. Brezovská opäť informovala o Pohotovostnom fonde na rok 2014 - občania majú
možnosť predkladať projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie členom výboru VO č. 1. FP sú
účelovo viazané do konca roku 2014.
Schválená výška pohotovostných zdrojov pre VO č. 1 - 3 000,- EUR, výška musí byť
rozdelená alikvotnou sumou medzi poslancov daného VO, o použití rozhodne každý poslanec
samostatne / 5 poslancov – p. Brezovská, Popluhár, Zuzík, Ficek, Bačinský -> 5 x 600 EUR/.
K 04. 06. 2014 zostalo v PF – 850,- EUR ( 600.- EUR – p. Bačinský, 250,- EUR - p. Ficek).
Vyúčtovanie FP na 2 projekty - revitalizácia zelene pred obytnými blokmi / Ul. Lichardova 110, Ul. V. Okružná / bolo zrealizované v zmysle vnútorných predpisov MsÚ v Žiline.
Ústna pochvala občanov Ul. Lichardova 1-10 za poskytnutie FP na zveľadenie zelene .

K bodu č. 4
Požiadavky (vrátane písomných, telefonických) občanov :
1/ „Na Ulici A. Bernoláka 39 (zadný vchod ) sú vybudované parkoviská, za ktoré si platíme (a
nie malú čiastku - 50 eur ročne). Keď som dnes chcela zaparkovať, mala som veľký problém,
pretože na chodníku/ceste sú veľké výmole a jeden je teda veľmi hlboký. Môžete mi prosím
pomôcť, komu adresovať opravu tej jamy, (má asi 1m x 50cm), hlboká asi 15cm)?“
obyvateľka Ul. A. Bernoláka 39
Vyriešené a následne poďakovanie občanov :
„.... dovoľte mi poďakovať sa vašim spolupracovníkom p. PhDr., Mgr. S. Brezovskej a p. Ing.
I. Liškovi za pomoc pri oprave poškodenej cesty na Bernolákovej Ul. v Žiline.
Napísala som ako bežný občan, požiadala o pomoc a vaši spolupracovníci prisľúbili pomoc
akonáhle to bude možné. Potešilo ma, že mi vôbec odpísali, ešte viac, že prisľúbili pomoc a
ostala som v šoku, keď som dnes prišla z práce a cesta bola opravená.
Prosím, tlmočte im obom moje poďakovanie....“ email 03. 06. 2014
2/ čistenie mesta – poďakovanie

„ .... dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou poďakoval za Vašu angažovanosť skvalitneniu
čistoty nášho mesta, osobitne časti Staré mesto, ktoré je akoby výkladnou skriňou mesta.
S uspokojením musím konštatovať, že v súčasnej dobe je čistota časti Staré mesto dobrá a
ešte o trocha lepšia by mohla byť, ak by sa podarilo takto vyčistiť ulice Orolská (pri Krajskom
súde) Jesenského (pri Doprastave), Sad SNP a Námestie Požiarnikov, prípadne ďalšie, ktoré
sú mimo môjho zorného uhla.....“ občan, email 27.05. 2014
- priebežne v riešení
3/ parkovanie OMV počas staromestských slávnosti na farských schodoch – sťažnosti
občanov,
->okamžité riešenie /za súčinnosti MsP v Žiline, Ing. I. Lišku, Mgr. I. Dolníkovej, Dr.
Brezovskej / vyriešené,
- poďakovanie občanov za vynikajúci program a dôstojný priebeh 20. ročníka staromestských
slávností.
4/ bezpečnostná situácia v meste -> poďakovanie MsP v Žiline od prítomného zástupcu
občanov Lichardova 1-10.
K bodu č. 5
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
Ďalšie stretnutie sa uskutoční v mesiaci september 14.
V Žiline 05. 06. 2014
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1
Na vedomie :
MsÚ v Žiline – Mgr. S. Šošková
Poslanci VO č. 1
MsP v Žiline

