Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 03.09. 2014 v MsÚ Žilina

Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Popluhár
Prítomní hostia : 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 z predchádzajúcich stretnutí boli postúpené na priame vybavenie vecne
príslušným organizačným útvarom MsÚ v Žiline. V súčasnosti sú v stave plnenia. O plnení
budú občania informovaní na web. stránke mesta Žilina ( VO č. 1 – oznamy ).
K bodu č. 3, 4
P. Brezovská opäť informovala o Pohotovostnom fonde na rok 2014 - občania majú
možnosť predkladať projekty (najneskôr do 10/2014), žiadosti o poskytnutie dotácie členom
výboru VO č. 1. FP sú účelovo viazané do konca roku 2014. Žiadosti musia obsahovať
predpísané náležitostí.
Schválená výška z pohotovostných zdrojov pre VO č. 1 na rok 2014 = 3 000,- EUR, výška
podľa schválených pravidiel je 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 03. 09. 2014 zostalo neprerozdelených v PF pre VO č. 1 = 850,- EUR (600,- EUR – p.
Bačinský, 250,- EUR - p. Ficek).
Zúčastnení občania sa dotazovali o možnosti poskytnutia finančných prostriedkov na úpravu
detského ihriska vo vnútrobloku Hliny I-II (pri MŠ). Vzápätí boli podrobne informovaní
o postupe pri poskytnutí FP.

K bodu č. 5
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
Ďalšie stretnutie sa uskutoční v mesiaci október 2014 (podľa harmonogramu).
V Žiline 04. 09. 2014
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
Na vedomie :
MsÚ v Žiline – Mgr. S. Šošková
Poslanci VO č. 1
MsP v Žiline

Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1

