Zápisnica č.01/2011/TR
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6

Dátum: 		01.02.2011
Miesto konania: 	Trnové, kultúrny dom
Prítomní: 		Ing.Jozef Štrba, Ing.Pavol Marček, 48 občanov
Program: 	1. Otvorenie
		2. Interpelácie občanov
		3. Záver
Ad1: 	Otvorenie a privítanie občanov uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba. Predstavil občanom základné predstavy o práci v tomto volebnom období a informoval ich, že sa bude stretávať  s občanmi pravidelne každý druhý týždeň 
Ad2:	Poslanci MZ p.Štrba a p.Marček požiadali občanov o ich názory na najväčšie a najakútnejšie problémy v ich mestských častiach. Ich sumarizácia je nasledovná:       
-	je potrebné upraviť nástupné a výstupné miesta na autobusových zastávkach pri priekopách tak, aby nástup aj výstup cestujúcich bol bezpečný (napríklad ul.Cintorínska, Rakové) - Magočová
- 	takmer v polovici mestskej časti je nefunkčný obecný rozhlas, je potrebné urýchlene začať s jeho opravou (Jurovatý)
- 	v miestach autobusových zastávok je potrebné vyznačiť prechody pre chodcov vodorovným aj zvislým dopravným značením
- 	občania upozorňujú na upchaté priepusty, k čomu došlo splavením zásypových materiálov pri realizácii kanalizácie. Na túto skutočnosť už upozorňovali v minulosti častejšie, aj písomne (p.Ďuriš), no zatiaľ sa problém neriešil
- 	pri realizácii kanalizácie dochádza k poškodzovaniu majetku občanov (vstupy na pozemky, dlažby, oplotenia) – je potrebné aby ich zhotoviteľ stavby kanalizácie opravil a  uviedol do pôvodného stavu (Ďuriš)
- 	občania upozorňujú na problém pripravovanej spaľovne v Mojšovej Lúčke a žiadajú poslancov o vyjadrenie nesúhlasu s jej stavbou (Tabaček)
-	pri realizácii zimnej údržby miestnych komunikácií dochádza v súčasnosti k opakovaniu posypu cesty, aj keď je cesta bez snehu, dokonca v niektorých miestach je suchá. Ide o plytvanie materiálom. Súčasne upozorňujú, že pri odhŕňaní snehu sa používa nevhodná technika (cesta šírky 6m sa pluhuje pluhom tvaru „V“ šírky 3m!) 
- 	obyvatelia Brezovej ulice upozorňujú na nedodržiavanie rýchlosti vozidiel na Brezovej ulici a navrhujú osadiť v nej 3ks retardérov s možnosťou prechodu imobilných
-	prítomná zástupkyňa Materského centra predložila podnet na realizáciu detského ihriska pri kultúrnom dome alebo pri konečnej zastávke MHD
-	viacerí občania upozorňujú na potrebu rekonštrukcie rozvodov elektroinštalácie a modernizácie kotolne v objekte kultúrneho domu. Kultúrny dom je potrebné aj vymaľovať a opraviť sociálne zariadenia, vymeniť okná, no najskôr je potrebné opätovne opraviť stále tečúcu strechu
-	Občianka Magočová žiada o poskytnutie informácie, na aký účel sa poskytujú dane, ktoré sa platia z tejto mestskej časti mestu
-	 pre bezpečný prechod chodcov zo sídliska Vlčince na Rosinky (prepojenie ulíc Rosinská a Brezová) požadujú občania vybudovať chodník pre peších popri areáli Spojenej školy.
Ad3:	Na záver poďakovali poslanci prítomným za účasť a prisľúbili, že jednotlivé podnety občanov začnú postupne riešiť v súčinnosti s mestom Žilina a o ich výsledkoch budú priebežne informovať






Zapísal: Štrba




