
Zápisnica 
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 01.10. 2014 v MsÚ Žilina 

 
 
Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Zuzík 
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny 
Program : podľa pozvánky 
 
K bodu č. 1 
     Stretnutie otvorila p. Brezovská - predseda VO č. 1. 
 
K bodu č. 2 
     Požiadavky z predchádzajúcich stretnutí boli postúpené na priame vybavenie vecne 
príslušným organizačným útvarom MsÚ v Žiline. V súčasnosti sú v stave plnenia. O plnení 
budú občania informovaní na web. stránke mesta Žilina ( VO č. 1 – oznamy ).  
      
K bodu č. 3, 4 
    P. Brezovská opäť informovala o Pohotovostnom fonde na rok 2014 - na septembrovom 
zasadnutí požiadalo o finančný príspevok – OZ Papavero (revitalizácia zelene vo vnútrobloku 
Hliny I-II, úprava detského ihriska) - poslanci (3) odsúhlasili čiastku 250,- EUR. Nevyčerpané 
FP má ešte p. Bačinský vo výške 600,- EUR.   
 
      Vznesené požiadavky občanov: 
a/ „riešiť parkovanie v celej pešej zóne, mnohí vodiči parkujú i napriek povoleniam, povolení 
je údajne vystavených priveľa, polícia je málo činná“ 
b/ „riešiť vjazd a výjazd do mestskej pamiatkovej rezervácie (už 12 rokov sa sľubuje)“  
c/ „nesprejazdňovať ul. Kuzmányho“ 
d/„cyklotrasy nie sú dobré, najlepšia je len jedna cyklotrasa a to Budatín – pravobrežná - 
vodné dielo“ 
e/„ poďakovanie poslancom, vedeniu mesta za riešenie trhových priestorov / Staré trhovisko/, 
riešiť predajný stánok na začiatku ul. Vuruma, tovar naskladaný na komunikácií , ktorá je vo 
vlastníctve mesta“   
f/„riešiť rozvoz pizze po meste / PP Tratoria/  - nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky, 
VZN... „ 
g/„všivák po všetkých urgenciách už 2 mesiace tečie čistý“ 
 
 
K bodu č. 5 
     Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská. 
Ďalšie stretnutie sa uskutoční v mesiaci november 14 (podľa harmonogramu). 
 
V Žiline 02. 10. 2014 
 
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  
                                                                                       Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1                                                                                                      
Na vedomie : 
MsÚ v Žiline –  Mgr. S. Šošková 
Poslanci VO č. 1 
MsP v Žiline 


