Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Žilinská Lehota
Dátum konania: 11.04.2019 o 17:00 v Kultúrnom dome v Žilinskej Lehote
Prítomní poslanci : Mgr. Denis Cáder, Mgr. Branislav Delinčák
Hosť: Mestská polícia Žilina - veliteľ Juríček a jeho zástupca
Prítomných občanov Žilinskej Lehoty: 8
Na začiatku stretnutia boli prednesené informácie o poslednom stretnutí s poslancami, prešli
sme si poslaneckú agendu. Čo sa podarilo od posledného stretnutia naplniť, zmeniť a čo zostáva
naďalej platné v rámci volebného obdobia 2018 - 2022.
___________________________________________________________________________
Podnety v rámci diskusie s občanmi a poslancami:
-

Cintorín v Žilinskej Lehote, údajne sa tam kradne. Treba posilniť pravidelné hliadky
v Žilinskej Lehote a priebežne kontrolovať ulice, aby nedochádzalo ku krádežiam
v rodinných domoch. V prípade podozrenia, že sa koná protizákonne, volať 159,
mestskú políciu.

-

Veľké problémy s diviakmi, robia neporiadky, sú nebezpečné a poškodzujú aj objekty.
Bude treba opätovne vyvolať stretnutie s prednostom MsÚ, p. Marčulincom od
poľovníkov a riešiť možnosti odstrelu a termíny kedy a kde by ich bolo možné strieľať!
Ako dočasné protiopatrenie treba dobre zabezpečovať odpadkové koše, ktoré ich lákajú
a tiež v prípade stretu s nimi volať linku 159, mestskú políciu.

-

Na ceste Kortinská ale aj ďalších cestách v Žilinskej Lehote stávajú kamióny, treba to
riešiť, v rámci bezpečnosti a prejazdu prímestského autobusu DPMŽ, kontaktovať
mestskú políciu.

-

Kvôli rýchlej jazde automobilov a motocyklov si ľudia pýtajú osadenie retardéra pri
ihrisku. Zistiť, komu patrí cestná komunikácia, kto je jej správcom a či by to bolo
možné. Pokiaľ by to nebolo možné, tak aspoň znížiť rýchlosť dopravným značením.

-

Ľudia by chceli kanalizáciu. Sú tu však aj takí, ktorí nechcú podpísať zmluvy o budúcich
zmluvách a tak sa zaviazať k realizácií a finančnej spoluúčasti. 75% domácností musí
podpísať zmluvu o budúcej zmluve a následne riešiť majetok PD a Investičnú akciu na
SEVAK-u. Zmluvy vieme doručiť. Peter Tomka z mestského úradu má zmluvy
o budúcich zmluvách.

-

Po dažďoch a kvôli vode nastal prepad na ceste cez Žilinskú Lehotu. Treba to ísť pozrieť
s vedúcim odboru dopravy a vedúcim odboru investičného, aké sú možné riešenia.

-

Kvôli cintorínu a časovým plánom rekonštrukcii Kultúrneho domu a aj cintorínu
chceme pozvať na ďalšie pravidelné stretnutie poslancov s občanmi zástupcu vedenia
ŽilByt-u.

-

Novopostavený prístrešok po škodovej udalosti nebol opravený. Prezistiť prečo,
kontaktovať Miro Beňo na MsZ.

-

Z dôvodu, že občania chcú roky nové detské ihrisko, prezistiť okrem urbáru aj to, komu
vlastnícky patrí pozemok nižšie Kultúrneho domu (po pravej strane, ako sú koše na
separovaný zber odpadu).

-

Niektorí občania sa pýtali na vrecový zber odpadu a vývoz na pravidelnej báze, o ktorý
by mali záujem.

Zápis vypracoval:

Mgr. Denis Cáder

..................................

Zápis overil:

Mgr. Branislav Delinčák

..................................

