Poslanecký výbor č.8

Miestna časť Zástranie
Ţilina Zástranie5.10.2011

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Zástranie dňa 30.9.2011
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová
Prítomní občania: 2
Program: Informácie z mimoriadneho zastupiteľstva dňa 15.8.2011 o nemocnici Ţilina
Informácie zo zasadania MZ dňa 19.9.2011
Informácie o činnosti poslanca v mesiaci júl, august, september
Pripomienky občanov, diskusia
Pozvanie na stretnutie s primátorom a vedením mesta 5.10.2011
Poslankyňa Anna Smikoňová:
- informovala o priebehu mimoriadneho zasadnutia MZ Ţilina
ku transformácii nemocnice a zrušení základných oddelení, o prijatom uznesení
- informovala o zasadaní MZ dňa 19.9.2011
- dom smútku má opravenú dlaţbu, kultúrny dom má opravenú zatekajúcu strechu
a 2 okná na zasadačke (Ing. Schindler, Bela, Slezáček)
- TJ FO Zástranie dostala v júli 4 nákladné autá asfaltovej drte na parkovisko
(Ing. Sládková)
- poslankyňa zorganizovala výkup starého papiera v Zástraní
- majetko-právne oddelenie komunikuje s vedením COOP Jednota o úprave rigola,
aby v zime voda nestekala na priľahlú komunikáciu (Formánková)
- poslankyňa osobne konzultovala s primátorom Ing. Chomom vyuţitie KD
a moţnosť zriadiť detské ihrisko v jeho areáli
- poslankyňa spolupracuje s p.Mestickým pri organizácii práce pre VPP
v Zástraní, poskytla peniaze na zakúpenie benzínu do kosačky
- zúčastnila sa akcie Memoriál Jozefa Mičica a Deň otcov v MŠ, na ktorých
osobne preberá poţiadavky od občanov Zástrania
Diskusia: prítomné boli2 ţeny, ktoré ťaţí, ţe nemajú k dispozícii vhodný priestor na trávenie
s malými deťmi, chýba detské ihrisko, ihrisko v areáli MŠ slúţi iba deťom MŠ
- kontajner pri cintoríne ţiadajú vyváţať 2x týţdenne
- pozitívne hodnotili akciu zber starého papiera a elektroodpadu, treba lepšiu
propagáciu
- upozornili, ţe problém pred Jednotou sa uţ rieši niekoľko rokov, zaoberali sa ním
aj na členskej schôdzi Jednoty (p.Formánková)
- prejavili záujem o obnovenie detskej poradne v KD Zástranie
- nesúhlasia s odkladom riešenia vrakoviska pod kostolom o ďalší rok
(Ing.Moravcová)
- pokosiť burinisko ponad škôlku (zariadi Smikoňová s VPP)
- ţiadajú odstrániť prekáţky na kraji ulíc – veľké kamene (MP ?)
- ţiadajú obnoviť prístrešok na zastávke Veterná (Ing. Glovniaková)
Poslankyňa pozvala občanov na stretnutie s primátorom a vedením mesta 5.10.2011.
zapísala: Anna Smikoňová,
poslankyňa MZ Žilina za 8. obvod
Príloha: prezenčná istina

