MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE

Predseda: Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 5683 216, 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonlne.sk
Poslanci:
Peter Fiabáne, Mgr.
Peter Ničík, Mgr.
Kolenčiak Miroslav
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MV KONANÉHO DŇA 03. 02. 2016 o 17.00 hod.
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
FIABÁNE Peter, Mgr.
NIČÍK Peter, Mgr.
KOLENČIAK Miroslav
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0903 534 434
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0917 177 720

ma.at@stonline.sk
fibo@stonline.sk
peter.nicik@gmail.com
miroslav.kolenciak@gmail.com

Prítomný
Prítomný
Neprítomný - ospravedlnený
Prítomný

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy:
Informácia o riešení podnetov z predchádzajúceho zasadnutia výboru zo dňa 4.11 a 2.12.2015
- orezanie stromov a výrub stromov v okolí paneláku ul.Hlinská ulica č. 34,36,38 a Severná - podnet č.
10/1 zo dňa 04.11.2016 – obhliadka s pracovníkom MÚ p. Cisárikom sa uskutočnila 09.02.2016
- nevyhrabané lístie z jesene ul. Severná a ul. Hlinská – podnet č. 10/2 zo dňa 04.11.2015 a 11/2 zo dňa
02.12.2015 v riešení
- výmena piesku a dezinfekcia pieskoviska na ul. Severná pri Váhostave - podnet č.10/3 zo dňa 04.11.2015
v riešení
- doplnenie kontejnerov na separovaný zber na ul. Hlinská č. 38 – č. 24 – podnet 10/4. zo dňa 04.11 2015
a 11/1 zo dňa 02.12.2015 v riešení
- opätovná sťažnosť na parkovanie vozidiel firiem sídliacich v budove Váhostavu a parkujúcich na
priľahlých komunikáciách ( chodník ul. Hlinská, ul. Severná ) – podnet 10/6 zo dňa 04.11.2016, situácia
bezo zmeny!
12/1 – riešenie sťažnosti p. Pavlíkovej ohľadom hluku pod jej oknami spôsobený umiestnením detskej
šmykľavky na detskom ihrisku ul Severná pri Váhostave – sťažnosť vyriešená po osobnej obhliadke
pracovníkmi MÚ a poslancami ( p. Rolko MÚ, poslanci P. Fiabáne a M. Kolenčiak ) dňa 09.02.2016,
šmykľavka bude premiestnená na vyhovujúcejšie miesto + na pôvodnom mieste bude osadená tabula sa
zákazom sa hrať loptové hry
12/2 – požiadavka domovej dôverníčky p. Galuškovej ( ul. Severná ) na umiestnenie kamery monitorujúcej
priestor na ul. Severná pri Váhostave z dôvodu opakovaných krádeží a poškodzovania majetku ( krádeže
kvetov, vchodového osvetlenia, pomaľovanie novej fasády, vykrádanie garáží ... ), preveriť možnosť
umiestnenia kamery
12/3 – sťažnosť na výrazné zníženie osvetlenia priestorov pred bytovými domami na ul Hlinská smerom
k Váhostavu po výmene pouličného osvetlenia na ul. Hlinská, preveriť možnosť zlepšenia terajšieho stavu
Na vedomie
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Mgr. Peter Fiabáne

Príloha: zápisnica s podpismi prítomných
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Mgr. Peter Fiabáne

.................prítomný........................................

Ing. arch. Dušan Maňák

................ prítomný........................................

Mgr. Ing. Peter Ničík

........neprítomný, ospravedlnený...................

Kolenčiak Miroslav

..................prítomný.......................................

Hostia:
p. Galušková – domový dôverník ul. Severná
p. Jakubeková – domový dôverník ul. Hlinská
p. Káčnik – domový dôverník ul. Hlinská
p. Pomsárová – občan, ul. Hlinská
p. Jeluš M. – Mestská polícia

