Zápisnica
3. zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 06.04.2016

Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Kpt. Ján Capko
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Róbert Ficek
MUDr. Peter Bačinský
Prítomní občania:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
 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.
 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.
 Pán Bača pochválil MP, že s ich pomocou sa vyriešilo parkovanie na chodníku
Jesenského ulica a Klemensová.
- Poukázal na neporiadok na starom cintoríne, spílené konáre, hromady neporiadku,
ktoré sú tam už dlho neodvezené.
- Poukázal na Akčný plán čistoty, pýtal sa čo je akčné na takto vypracovanom pláne,
ktorý nič nerieši.
- 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.

 Pán Buchel poďakoval za spílené stromy a konáre na Lichardovej ulici.
- Žiada, aby v parčíku na Hlinách VIII. bola namontovaná ešte 1 hojdačka, sedenie a 1
smetný kôš.
- Poukázal na to, že nebola urobená preliezka.
 Občania poukázali na neporiadok v podchode pri stanici.
 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.
- Žiada mesto, aby vykonalo štatistiku (pomocou univerzity) množstva vjazdov
výjazdov a parkovania v pešej zóne.
- Žiada odpoveď, prečo majú vozidlá rozvozu pizze vstup do pešej zóny.
- Žiada riešiť problém s hlukom v pešej zóne, je porušovaný zákon o nočnom pokoji.
- Poukazuje na to, že alkohol sa používa na verejnosti a aj mládež do 18 rokov. Žiada
zintenzívniť kontrolu.
- Žiada aby od poštovej banky medzi Kuzmányho ulicou a ulicou na Priekope bol
nainštalovaný zákaz venčenia psov.
Na záver poslanci prijali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z pohotovostného fondu
na rok 2016 vo výške 450,- €. Schválený
pre OZ Tu/l/káčik, Lučenská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka
Účel: nákup stravy a potrieb pre týraných psíkov.
Požadovaná výška: 450,-€
Kontaktné údaje príjemcu: OZ Lučenská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka
Tel.: 0905 510 673

Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková

