Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 07.09.2017
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Róbert Ficek
Prítomní občania a zástupca MP:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia:
Pán Bača
 upozornil na problém parkovania na rezidentských miestach na Jesenského ulici a pri
Námestí požiarnikov. Parkujú tam pravidelne autá, ktoré tam nemajú rezidentské
karty. Požiadal aby tam častejšie hliadkovala MP.
 predložil návrh na rajonizáciu MP, tento návrh bol zaslaný na MP. Pán Matejko -MP
odpovedal že rajonizácia už funguje od januára 2017.
Pán Fischer
 Lichardova 12, Hliny VIII, žiadal o čiarovanie pre parkovanie áut, aby vodiči mohli
parkovať podľa vytýčených parkovísk a urobil sa tak poriadok pri parkovaní.
 v prílohe zasielame fotografie, je to miesto vhodné na vytvorenie parkovacích miest.
Je tam síce tráva a stromy, ale je to aj miesto pre mládež, ktorá sa tam stretáva a
nechová sa práve najvzornejšie (marihuana, neporiadok, fajčenie), vytvorili by sa tak
parkovacie miesta 15 - 20, rozšírila by sa komunikácia a mohla by byť obojsmerná
komunikácia.
Pán Durmis
 poukázal na zničenie oceľových stĺpikov na Štefánikovom námestí, treba podľa
potreby rekonštruovať, lebo zničené nechránia chodcov.

Na záver stretnutia s občanmi poslanci prediskutovali žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z pohotovostného fondu na rok 2017 vo výške 997,20 €. Poslanci sa dohodli a
schválili žiadosti.
1. Basketbal Žilina s.r.o, Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Účel: finančné prostriedky budú použité za účelom zakúpenia tréningových pomôcok pre
basketbalový extraligový team .
Požadovaná výška: 497,20 €.
Kontaktné údaje príjemcu: Basketbal Žilina s.r.o, Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina.
Email.: basketbal.zilinask@gmail.com, tel. 0944341466
2. Jana Balalová, Janka Kráľa 17, 010 01 Žilina
Účel: potreby pre opateru opustených, chorých, zranených mačiek (krmivo, podstielky,
veterinárne úkony).
Činnosť sa vykonáva na území mesta Žilina.
Požadovaná výška: 500 €
Kontaktné údaje príjemcu: 0915747924
Informácia pre pána Gromu: činnosť pani Balalovej sa vykonáva na území mesta
Žilina.
Poslanci na záver žiadajú mesto, aby v rámci kapitálovej časti 16 000 € boli
zrekonštruované detské ihriská v častiach Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha. Žiadame vykonať obhliadku, naceniť, zaslať informáciu poslancom aká je
potrebná čiastka a začať rekonštruovať.

Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková

..................

