Poslanecký výbor č. 8 MZ Žilina
------------------------------------------------------------------------

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Brodna a Vrania zo dňa 3.9.2013.
Stretnutie bolo v ZŠ Brodno o 17.00 hod. Zúčastnilo sa ho 26 občanov, ktorých privítal
poslanec Púček a zároveň ich informoval o plnení predošlých požiadaviek z 20.07.2013. Následne
informoval občanov, že už v mesiaci september 2013 bude prebiehať zameranie miestneho potoka
od hostinca Moravec do centra mestskej časti za účelom prípravy projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu.
V diskusii vystúpil František Horvát, ktorý poďakoval všetkým ktorí pomáhajú pri riešení
problematiky miestnych potokov.
Požiadavky občanov:
1. cestou miestneho rozhlasu vyzvať občanov, aby si orezali konárov zasahujúcich do miestnych
komunikácií, chodníkov a elektrického vedenia. V tomto smere by mali vykonať kontrolu aj
pracovníci životného prostredia MsÚ.
2. opätovne občania žiadajú vykonať redukčný rez stromov na miestnom cintoríne pretože
argument o hodnote stromov nemôže byť viac ako ochrana pomníkov a dôstojnosť
hrobových miest, pretože tieto stromy znehodnocujú a poškodzujú pomníky a ich korene
dvíhajú hroby (pomníky). V konečnom dôsledku vznikajú aj náklady na čistenie cintorína,
ktoré uhrádza mesto Žililna. Zároveň občania žiadajú aby pri takýchto obhliadkach
pracovníkmi životného prostredia bol vždy prizvaný príslušný poslanec.
3. požiadať zodpovedného zástupcu Povodia Váhu, aby pri realizácii projektu rekonštrukcie
potoka sa mohli vyjadriť, prípadne pripomienkovať projekt občania.
4. pozvať na stretnutie s občanmi architekta mesta
5. zrušiť zastávku pri moteli Anita, pretože táto je podľa názoru občanov len preto, aby občania
platili vyššiu tarifu na MHD.
6. riešiť prípojky vody na ulici Pod Skalicou. Požiadavka už bola daná, ale do dnešného dňa nie je
žiadna odpoveď. Dokumenty prevzala pani Glovňáková.
7. pán Marián Horvát ale aj ostatní občania žiadajú, aby boli zvýšené pohotovostné fondy
poslancov so zameraním na podporu športu a kultúry všetkých mestských častiach Žiliny.
8. vykonať rázne opatrenia na zamedzenie prostitúcie pred mestskou časťou v Brodne, o čom
vie štátna polícia, mestská polícia a iné štátne orgány i mesto Žilina a doposiaľ sa namiestno
obmedzovania prostitúcia rozširuje. Občania Brodna toto miesto nazývajú „slovenskou
vydricou“ tak ako to bolo v Bratislave pod hradom v 50-tich rokoch.
9. vykonať orez stromov na cintoríne vo Vraní ako aj orezanie stromov pri pomníku padlých na
ulici Stehlíkovej, pretože občania majú vyjadrenie od znalca, že tieto stromy je nutné orezať
tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia občanov.
10. občania Vrania vyjadrili poďakovanie za dočasné predĺženie životnosti lávky do Brodna
ochranným náterom a výmenov dosiek, ale upozorňujú na to, že lávka je v dezolátnom stave
a preto je nutné urýchlene vykonať celkovú rekonštrukciu, prípradne realizovať už pripravený
projekt novej lávky.

11. občania Vrania žiadajú poslanca, aby požiadal pána primátora o osobnú kontrolu
účinnosti osadených retardérov vo Vraní, pretože tieto neobmedzili tranzit cez Vranie,
ani neznížili rýchlosť väčšiny vozidiel a medzi jednotlivými retardérmi nezodpovední
vodiči neprimerane akcelerujú a hlukom nadmerne obťažujú občanov. V úsekoch ulice
Drozdia a Vrania sú praskliny komunikácie následkom čoho už došlo aj k poškodeniu
majetku rodiny Maljarovej Márie (ul. Drozdia). V tomto úseku sú už vyklonené zvodidlá.
Ďalšie poškodenie majetku je pri dome Miroslava Kovalovského, v úseku pri starom
cintoríne ap. Preto občania žiadajú pána primátora o riešenie tohto problému, pretože ho
považujú za odborníka v tejto oblasti. Za doterajšiu snahu a pomoc občania ďakujú
pánovi primátorovi a ostatným zainteresovaným.

Zapísal poslanec Ján Púček

