Poslanecký výbor za volebný obvod č.8

ZÁPISNICA

Dňa 21.02.2012 o 17.00 hod sa uskutočnilo stretnutie občanov mestskej časti Budatín
s poslancami volebného obvodu č. 8.
Stretnutie sa uskutočnilo v jedálni ZŠ Budatín za prítomnosti poslanca MUDr. Rastislava
Johanesa a poslanca Jána Púčka.
Poslanec Púček informoval občanov o poslednom MZ Žilina a informoval občanov
o schválení Územného plánu mesta Žilina, ktoré uznesenie podporilo 25 poslancov z 26.
Následne bola otvorená diskusia. Vystúpil pán Kucharek, ktorý poukázal na to o čo všetko
prišiel Budatín a doposiaľ nedostal nič. Preto žiada odpoveď. Na túto otázku odpovedal poslanec Ján
Púček, že o tom vie a poslanecký výbor volebného obvodu č. 8 sa zaoberá všetkými požiadavkami,
ktoré občania predložili a je presvedčený, že tieto sa budú postupne podľa priorít plniť. Je treba však
zohľadniť aj súčasnú ekonomickú situáciu mesta Žilina, čo však neznamená, že sa v mestskej časti
Budatín nebude nič robiť. Zároveň však zdôraznil, že nie je pravda, že sa v Budatíne nič nerobí,
neinvestuje a pod. Pripomenul budovanie chodníkov, niektorých komunikácií, školstvo a pod. Čo sa
týka kultúrneho domu čí futbalového ihriska, predaja bývalej školskej družiny aj s pozemkom,
v tomto nie je možné vykonať zvrat, pretože tieto nehnuteľnosti boli odpredané, prípadne
zazmluvnené.
Bola prednesená požiadavka na odsúhlasenie dotácie pre školský klub a verejnosť vo výške
500 EUR na zakúpenie športového náradia. Občania sa k tomuto bodu vyjadrili, že takáto možnosť
dotácie sa prejedná v druhom polroku 2012.
Bola podaná požiadavka na pani riaditeľku ZŠ Budatín, aby sa vyjadrila k tomu, či je možné
pre občanov Budatína vymedziť aspoň jeden krát týždenne vo večerných hodinách školskú telocvičňu
pre športové účely na maximálne na dve hodiny . Prítomná pani riaditeľka sa vyjadrila, že sa bude
tým zaoberať , či je takáto požiadavka možná. Výsledok oznámi poslancom.
Ďalšia opätovná požiadavka bola, aby pri firme HILTY boli osadené také zábrany, aby vodiči
nestavali autá na chodníky a aby z chodníka od HILTY smerom k podchodu k Budatínskemu zámku bol
ihneď vyznačený prechod pre chodcov, ktorý už vôbec nevidno.
Ďalšia požiadavka bola, aby Mestská Polícia Žilina vykonávala kontroly pri bývalom KD, kde
motorové vozidlá bránia prechodu chodcom a zneviditeľňujú výhľad vodičom z križovatky od pošty
(parkujú priamo na chodníku).
Pán Benčík poukázal na to, že Radova ulica nie je v zime odhŕňaná a taktiež , že je zle
udržiavaná po ulicu Lúčnu.

Požiadavka zabezpečiť opravu elektrickej rozvodne na Železničnej ulici na križovatke
smerujúcej k ZŠ.
Ďalšia pripomienka voči občanovi pánovi Solárikovi, ktorý rozkopal miestnu komunikáciu
a napriek tomu, že to mala riešiť údajne aj MP , nedošlo k náprave. Zabezpečí poslanec MUDr.
Johanes a poslanec Púček cestou odboru dopravy MsÚ Žilina.
Bola i požiadavka priniesť i nový územný plán, do tohto je možné nahliadnuť cestou web
stránky mesta Žilina a každý občan sa môže aj osobne o územnom pláne informovať na útvare
architektov MsÚ Žilina.
MUDr. Rastislav Johanes na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval
občanov, že i napriek dohode teda požiadavky občanov ,že postačí stretávanie 1x za štvrťrok ,
poslanci sú ochotní na požiadanie občanov sa s nimi stretnúť vždy , keď o takéto stretnutie prípadne
osobne požiadajú.

V Budatíne dňa 29.02.2012

Spracoval MUDr. Rastislav Johanes

