Zápisnica

z 11. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 04. 12. 2014
JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, Bc. Bohumil Kostolný
(podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, Ing. Patrik Groma, MUDr. Štefan Zelník,
Mgr. Róbert Kašša
Prítomní:

Program:

1. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
04.12.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
2. Aktuality
• Mesto Žilina je pripravené na tohtoročnú zimu
3. Záver

Uznesenie č. 36/2014

1.

k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
04.12.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
1. Ústny podnet z dnešného zasadnutia vo veci zníženia dane za nebytové priestory:
Za obyvateľov obytného súboru Arboreum, ul. Obežná žiadam zníženie sadzby dane
za garáže. Terajšia daň 40,00 €/ročne sa mi zdá neprimerane vysoká. Ďakujem za
prehodnotenie tejto výšky sadzby dane.
Výbor MČ Vlčince
odporúča
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa
predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru MsÚ v Žiline ku
každému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo e-mailovú informáciu o spôsobe
vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného podnetu.
Hlasovanie: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
0
Proti:
1 (Ing. Groma)
Zdržal sa: 3 (Ing. Bačík, MUDr. Zelník, Mgr. Kašša)
Uznesenie nebolo schválené.
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2.
Aktuality
•

Počas zimného obdobia mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu mestských
ciest a chodníkov. V prípade problémov s prejazdnosťou komunikácií môžu
občania kontaktovať nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle:
041/ 565 23 71. Zároveň mesto upozorňuje občanov, že podľa Všeobecne
záväzného nariadenia č. 15/2009, sú povinní zimnú údržbu chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto
nehnuteľností. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť
vozoviek v meste Žilina zabezpečuje v zmysle Operačného plánu zimnej údržby
2014/2015 spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá vykonáva podľa potreby
posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie
a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových
ciest a frekventovaných ulíc s premávkou MHD. Mesto Žilina zabezpečuje zimnú
údržbu ciest v celkovej dĺžke 255 km a peších komunikácií v celkovej dĺžke 62 km.
Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia.
Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie taký stav povrchu komunikácie,
aby bola možná bezpečná premávka na komunikáciách a chôdza na chodníkoch pre
peších pri zvýšenej opatrnosti, s ohľadom na okamžitú poveternostnú situáciu a
technicko-stavebný stav komunikácie, pričom vodič aj chodec by mali byť patrične
vybavení na pohyb v zimnom období, hlavne však vhodnou obuvou. Mesto Žilina má
na skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské komunikácie k dispozícii 650
ton inertného posypového materiálu a 950 ton (+500 ton v zálohe) chemického
posypového materiálu. Na výkon zimnej údržby je pripravených 6 veľkých sypačov, 4
multikáry, 3 traktory a 2 UNC nakladače. Nepretržitá dispečersko-spravodajská služba
bola zahájená 24. novembra 2014.

3.
Záver

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
Ing. Igorovi Chomovi, primátorovi mesta Žilina, Mestskému úradu mesta Žilina, konateľom
spoločností mesta Žilina, Mestskej polícii mesta Žilina za spoluprácu pri riešení podnetov
občanov a vecí týkajúcich sa územného obvodu Vlčince. Zároveň poďakovala poslancom
za územný obvod Vlčince pri riešení podnetov občanov a aktívnu vzájomnú spoluprácu.
Poďakovanie patrí aj občanom, ktorí svojimi podnetmi riešili veci, ktoré vo veľkej miere
pomohli aj ostatným spoluobyvateľom celého sídliska Vlčince.
Následne novému poslaneckému výboru popriala veľa úspechov v práci a
ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 04. 12. 2014
................................................................

JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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