MZ Ţilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 28.11.2012
Prítomní: 27
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
MÚ Ţilina – Ing. Jozef Oswald, vedúci odboru stavebného
Mestská polícia: kpt. Ján Capko – ospravedlnil sa
Program: Informácie zo zasadnutia MZ 19.11.2012, zo stretnutia primátora s občanmi
Ing. Jozef Oswald – vedúci odboru stavebného MÚ Ţilina: Informácia o postupe
pri legalizácii názvov ulíc v Zástraní
Diskusia, pripomienky
Poslankyňa Smikoňová
- informovala o priebehu Mestského zastupiteľstva Ţilina dňa 19.11.2012 a stretnutí občanov
s primátorom mesta 14. novembra 2012 v zasadačke MÚ
- informovala o schválenej zmene rozpočtu pre mesto a pridelení peňazí na projekt zastrešenia
schodov na Dome smútku Zástranie
- informovala o komisii, ktorá rieši na podnet rodičov zo Zástrania blikač pri prechode cez
hlavnú cestu od ZŠ v Budatíne ku zastávke MHD: prechod je na nevhodnom mieste
v križovatke, musí byť urobený dopravný projekt.
Mesto vyčlení na projekt peniaze v rozpočte 2013, pri tom bude riešený aj blikač.
- informovala o spolupráci so zdruţením paragliding, o návšteve prednostu MÚ a vedúceho
odboru dopravy v súvislosti s opravou cesty nad kostolom ku Straníku, ulice Na Hôrke a ku
ihrisku, o vyjadrení riaditeľa DPMŢ ku cyklobusu pre Zástranie.
Ing. Jozef Oswald:
Informoval o rozhodnutí názvoslovnej komisie zo dňa 26.2.1986 k názvu ulíc v Zástraní,
o ďalšom postupe stavebného úradu pri uvádzaní názvov ulíc do ţivota, o bezplatnom vydaní
dokladov pre fyzické osoby. Občania mali záujem uplatniť niektoré názvy historické,
zauţívané v obci. Dostali moţnosť do 31. decembra 2012 dať svoju pripomienku ku
názvom ulíc do pripravenej urny v predajni Jednota, alebo ju poslať mailom
poslankyni, prípadne priamo na stavebný odbor (jozef.oswald@zilina.sk).
Diskusia:
- ţiadosť o doplnenie cestovného poriadku MHD č.27: preveriť moţnosti pridať spoj okolo
pol desiatej večer zo Ţiliny do Zástrania (predavačky v obchodných domoch, aj Zádubnie)
- opakovane poţiadavka na riešenie nákladných automobilov podnikateľa Mariána Mičicu na
lúke pri kostole
- MŠ má problém s diviakmi, poľovníci z Tepličky n.Váhom sa neozvali, treba urgovať
(odbor ŢP)
- TJ pripomína opravu komunikácie ku ihrisku, ţiada urgovať opravu mostíka
vodohospodármi (mesto poţiadalo na jar z protipovodňových zdrojov)
- občania ţiadajú informáciu o ďalšom postupe mesta pri riešení lesa a kultúrneho domu
Ku problému túlavých psov kpt. Ján Capko z MP pripravil písomnú informáciu, ktorá
bola vyhlásená v miestnom rozhlase a je vo verejnej tabuli (treba volať MP, ktorá psa dá do
útulku, majiteľ psa dostane pokutu).
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod
Tel.0904/136406, mail:smikonova@gmail.com

