Požiadavky obyvateľov mestských častí na jednotlivé odbory
SSC neodpovedala a bude jej zaslaný opätovne list na
zabezpečenie si vlastného pozemku.
Pán Baričík opätovne poukázal na parkovanie zväčšujúceho sa
počtu kamiónov na konci Rázusovej ulice. Už v roku 2007 mali
miesto opustiť, avšak do dnešného dňa sa tak nestalo, naopak
ich počet sa zvyšuje. Žiadame o vysvetlenie. Občania čakajú na
odpoveď zo Slovenskej správy ciest.
- Pochválil že udržiavanie čistoty na Rázusovej ulici, začalo
fungovať.
Poukázal na Akčný plán čistoty, pýtal sa čo je akčné na takto
vypracovanom pláne, ktorý nič nerieši.
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Poukázal na to, že nebola urobená preliezka.

1
1

6.4.2016
6.4.2016

Občania poukázali na neporiadok v podchode pri stanici.
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Žiada odpoveď, prečo majú vozidlá rozvozu pizze vstup do
pešej zóny.
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Žiada mesto, aby vykonalo štatistiku (pomocou univerzity)
množstva vjazdov výjazdov a parkovania v pešej zóne.
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Žiada aby od poštovej banky medzi Kuzmányho ulicou a ulicou
na Priekope bol nainštalovaný zákaz venčenia psov.
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Toto nemá opodstatnenie, pánovi Šamajovi sme to už
viackrát vysvetlili.

Pán Šamaj poukázal na skutočnosť, že na uliciach Kuzmányho a
na Priekope od poštovej banky ku polícii bola komisia v
minulom roku ohľadom prestrihania stromov, avšak sa
prestrihanie neuskutočnilo.
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V riešení.

Pán Bača pochválil MP, že s ich pomocou sa vyriešilo
parkovanie na chodníku Jesenského ulica a Klemensová.
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Žiada riešiť problém s hlukom v pešej zóne, je porušovaný
zákon o nočnom pokoji.
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Na uvedenom mieste bude MP vykonávať nepravidelné
kontroly.
MP rieši uvedený problém v rámci svojej právomoci
vlastnou činnosťou, ale aj na telefonické oznámenie.
V roku 2016 bolo riešených 39 prípadov rušenia nočného
kľudu.

6.4.2016

MP od začiatku roka 2016 riešila 170 prípadov požívania
alkoholu na verejnosti a 46 prípadov požívania
alkoholických nápojov ako aj inej návykovej látky
maloletými a mladistvými osobami. MP bude naďalej
vykonávať kontroly konzumácie alkoholu na verejnosti.

6.4.2016

Rozhodnutie postupujeme exekútorovi, ešte sme nechali preveriť, či
náhodou nebola podaná žaloba o preskúmanie rozhodnutia súdom a
nebolo rozhodnuté o odložení vykonateľnosti.

Žiada, aby v parčíku na Hlinách VIII. bola namontovaná ešte 1
hojdačka, sedenie a 1 smetný kôš.

Poukázal na neporiadok na starom cintoríne, spílené konáre,
hromady neporiadku, ktoré sú tam už dlho neodvezené.
Pán Buchel poďakoval za spílené stromy a konáre na
Lichardovej ulici.

Poukazuje na to, že alkohol sa používa na verejnosti a aj mládež
do 18 rokov. Žiada zintenzívniť kontrolu.
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Pani Glasňáková opäť poukázala na nekonanie vedenia mesta v
riešení odstránenia svetelnej reklamy pri hoteli Slovakia
napriek tomu, že bol vydaný príkaz na jeho odstránenie.
Žiadame MsÚ o riešenie tejto situácie k spokojnosti bývajúcich
občanov a v zmysle rozhodnutia Stavebného úradu.
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Poukázal opätovne na nedostatočné financovanie kultúry v
meste Žilina. Podal návrh, aby sa kultúra oddelila od komisie
športu. Chýbajú mu návrhy od odborníkov z oblasti kultúry.
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Poukázal, že na Granty je vyčlenených málo financií.
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Poukázal opätovne na nedostatočné financovanie
kultúry v meste Žilina. Podal návrh, aby sa kultúra
oddelila od komisie športu. Chýbajú mu návrhy od
odborníkov z oblasti kultúry.

Poukázal, že na Granty je vyčlenených málo financií.

1

1

6.4.2016

6.4.2016

Ďakujeme
Subjektívny názor občana.
Požiadavka bude zaevidovaná a jej realizovanie závisi od
finačných prostriedkov.
Prosím konkretizovať požiadavku.
Frekventované miesto. Je upratované denne.
Povolenie na vjazd je vydávaný tým,ktorý spĺňajú
podmienky na udelenie podľa platného VZN.
Mesto neuvažuje robiť takýto prieskum,ktorý je finančne
náročný. V súčastnosti riešime projektovú dokumentáciu
na mechanické zabezpečenie vjazdu do pešej zóny a je
snahou mesta v tomto roku to aj zrealizovať.

Postúpime správcovi, spoločnosti ŽIlbyt, s.r.o.

Berieme na vedomie, vzhľadom na to, že sa obrátil listom
na komisiu kultúry, bude sa jeho podnetom zaoberať
uvedená komisia.
Je potrebné riešiť pri príprave rozpočtu a to poslaneckým
návrhom.

-

-

poslanci MZ

Na oblasť kultúry a cestovného ruchu, plynie z rozpočtu mesta
približne 1 milión €. Napríklad v roku 2013 to predstavovalo
sumu 911 tis. €, v roku 2014 to bola suma 957 tis. €, za rok 2015
sa na kultúru a cestovný ruch minulo z rozpočtu mesta dokonca
1.136 tis. €. Pre rok 2016 je zatiaľ v rozpočte mesta vyčlenená
suma 956 tis. €. Teda medzi rokmi 2013 až 2015 to bol nárast o
takmer 25%!!! Pre predstavu, za túto sumu (teda cca 950 tis. €),
by bolo možné zrekonštruovať všetky chodníky na Solinkách a z
časti aj na Hlinách (asi polovicu, možno aj viac).

poslanci MZ

Na granty a grantové dotácie je ročne vyčlenených približne 140
tis. € v priemere za posledných 6 rokov. Pre rok 2016 to je suma
176 tis. €. V roku 2015 to bola suma 188 tis. €. Pre porovnanie,
v roku 2013 to bola suma 90 tis. €, teda za obdobie rokov 2013 2015 suma grantov a grantových dotácií narástla o takmer
99%!!!

