Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Hliny I-IV, Staré mesto,
konaného dňa 14.2.2019
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Mgr. Zuzana Balogová
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Durmis
Ing. Barbora Birnerová, PhD
Mgr. Marek Richter PhD
Prítomní občania a zástupca MP:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
A oboznámila ich so zmenou termínov stretnutí a to na tretí štvrtok v mesiaci.
2. Podnety občanov a diskusia:
Rázusová ulica
Obyvatelia žiadajú




Doriešiť osvetlenie ulice, ktoré je len čiastočné. Časť ulice nie je osvetlená.
Je potrebné dokončiť cestu od ICP
Zasypať jamu , ktorú firma SUPTEL vykopala na ulici a nechala nezabezpečenú

Pán Balaž žiada:






Pomoc mesta pri zabezpečení čistoty na Bratislavskej
Navrhuje zrušiť plánovanú realizáciu oddychovej zóny v tejto časti mesta z dôvodu
nevhodných podmienok zo strany občanov
Podporu nízkoprahového rómskeho centra formou zabezpečenia terénnych sociálnych
pracovníkov, pedagógov voľného času
Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na Bratislavskej ulici
Vysypať štrk na Bratislavskej ulici v oblasti rómskych bytoviek, kde ja v súčasnosti
vrstva bahna

Pán Horvát žiada:



aby mesto riešilo výstavbu bytov nižšieho štandardu
aby riešilo problém prostitúcie na ceste pri Brodne

Pani Kluknavská žiada:







inštalovať stoje na cvičenie pre dôchodcov v parku na Studničkách
menší bazén pre seniorov s teplejšou vodou v areály mestskej plavárne
presunúť akcie letných koncertov ľudovej hudby konaných v sade SNP každú stredu
na Mariánske námestie
aby bol program akcií konaných v rámci kultúrneho leta umiestnený prehľadnejším
a dostupnejším spôsobom
zlepšiť stravu v jedálni pre seniorov na Lichardovej
dať príspevok na stravu seniorov aj na iné školské jedálne v správe mesta.

Pán Haimann- požiadavka prišla mailom


riešiť problém parkovania vo vnútrobloku na Hlinách I, ako ak prehodnotiť plánovanú
revitalizáciu.

Vypracovala: Zuzana Balogová

Harmonogram zasadnutí poslaneckého Výboru MČ č. 1
Hliny I-IV, Staré mesto

Zasadnutia sa konajú každý druhý štvrtok v mesiaci o 16.00 hod. v miestnosti
PP na MsÚ v Žiline

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ
14. február 2019
21. marec 2019
18. apríl 2019
16. máj 2019
20.jún 2019
19. september 2019
17. október 2019
21. november 2019
19. december 2019

V prípade zmeny termínu budú včas zverejnené informácie.
Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Poslanci za Volebný obvod č.1:
PaedDr. Ľudmila Chodelková, Ing. Barbora Birnerová PhD., Mgr. Zuzana Balogová, MUDr. Peter
Durmis, Mgr. Marek Richter PhD.

