Zápisnica
4. zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 04.05.2016
Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
MUDr. Róbert Ficek
Marián Jeluš
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský - ospravedlnený
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 Rusnáková informovala o dierach na chodníkoch Hliny VII. Podnet poslala na
email pani Chodelkovej a bol zaslaný poslancom za daný obvod.
 Pán Konečný žiada o natretie zábradlia, ktoré je aj v pláne mesta, avšak dopĺňa, že
treba natrieť komplet celé zábradlie Lichardová ulica od Saleziánov až po Mostnú.
 Na Lichardovej, pri MŠ a ZŠ je parčík, opätovne žiadajú nainštalovať hojdačky 4 ks.
Taktiež tam boli zasadené 4 stromy, z ktorých 3 uschli, žiadajú uschnuté vymeniť.
 Pani Kováčiková, pri obytných domoch vo dvore, Bulvár, Komenského a Fándlyho
ulice, krížom od VUC je poškodený asfalt, sú tam diery. Obyvatelia žiadajú nápravu.
Taktiež by im pomohlo nainštalovanie zákazov venčenia psov, občania po psoch
neupratujú a taktiež väčšie plemená vyhlbujú diery v tráve a je to potom nebezpečné
pre deti a občanov. Občania navrhujú zvýšenie pokút, ak si majiteľ psa po sebe
neupratuje.
 Taktiež by bolo potrebné vyriešiť parkovanie.

Za posledných 30 rokov sa do dvora neinvestovalo.
Pán Ficek sa vyjadril, že situáciu už na MsÚ rieši.

 Pani Rusnáková kritizovala cyklotrasy, ktoré nie sú koncepčne navrhnuté a
kompetentní by si mali skúsiť po takto nezmyselne navrhnutých cyklotrasach jazdiť.
Niektoré úseky sú až nebezpečné a vôbec neplnia účel.
 Občania poukázali na chodníky a cesty ktoré sú v zlom stave, hlavne na konci Bulvára
od knižnice ku Bile, vypadnuté a uvoľnené kocky. Treba zrekonštruovať.
 Pán Baričík opätovne poukázal na parkovanie kamiónov pod mostom za Rázusovou
ulicou, je ich tam stále viac, vodiči sú drzí a arogantne jazdia, obyvatelia žiadajú na
Rázusovú ulicu nainštalovať značku " Zákaz vjazdu kamiónov, s výnimkou
zásobovania".
Taktiež poukázal na parkovanie kamiónov na Priemyselnej ulici, frekvencia sa
neúmerne zvýšila a parkujú po krajnici hlavnej cesty.
Pani Chodelková informovala o pláne a investičných zámeroch mesta Žilina v
najbližších rokoch a v roku 2016.
Na záver poslanci prediskutovali žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z
pohotovostného fondu na rok 2016 vo výške 750,- €. Poslanci sa dohodli, že čiastka, ktorú
majú poslanci k dispozícii bude rozdelená alikvotne na každého poslanca a teda poslanec
rozhodne za seba o vyhovení, alebo nevyhovení žiadosti.
Pani Chodelková poskytne čiastku 250,- € OZ Umenie deťom (Zápisnica VMČ č. 1 zo dňa
02.03.2016), 50,-€ pre OZ Papavero (Zápisnica VMČ č. 1 zo dňa 02.03.2016) a 300,-€ pre OZ
Tu/l/káčik, Lučenská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka (Zápisnica VMČ č. 1 zo dňa
06.04.2016) . Zostatok sumy 150,-€ poskytne pán Durmis pre OZ Tu/l/káčik, Lučenská
180/63, 013 11 Lietavská Lúčka. Spolu pre OZ Tu/l/káčik, Lučenská 180/63, 013 11 Lietavská
Lúčka 450,-€
pre OZ " Umenie deťom" (Chodelková)
Na zlepšenie spoločenskej komunikácie a komunitného života združenia.
Účel: nákup skriňa v hodnote 100,-€, látky na vystúpenie 150,-€
Požadovaná výška: 250,-€
Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. Ondrej Kormančík
Email.: kormancik.ondrej@gmail.com
pre OZ Papavero (Chodelková)
Zveľaďovanie mestskej časti a rozvoj potenciálu obyvateľov – čistota, životné prostredie .
Účel: revitalizácia komunitnej záhrady Antona Bernoláka
Požadovaná výška: 50,-€
Kontaktné údaje príjemcu: Ing. Ján Zerola, nozero@post.sk
Email.: nozero@post.sk
pre OZ Tu/l/káčik, Lučenská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka (Chodelková, Durmis)
Podpora komunity ľudí starajúcich sa o zvieratá.
Účel: nákup stravy a potrieb pre týraných psíkov.
Požadovaná výška: 450,-€
Kontaktné údaje príjemcu: OZ Lučenská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka, Magdaléna
Schwarzová.
Tel.: 0905 510 673
Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková

