ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi, konaného dňa 01. 02. 2012 v Mestskom úrade Žilina
Prítomní poslanci : p. Brezovská
Neprítomní/ospravedlnení : p. Bačinský, Ficek, Popluhár, Šulík
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia : podľa pozvánky
K bodu č. 1
P. Brezovská privítala prítomných občanov mestskej časti Staré mesto, Hliny 1- IV, VIII,
Malá Praha.
K bodu č. 2
Plnenie poţiadaviek občanov priebeţne zasiela MsÚ predsedovi a sekretárovi VO č. 1.
K bodu č. 3
Informácia o prijatí uznesenia MsZ v Ţiline č. 167/2011 zo dňa 19.12.2011 s účinnosťou
od 01.01.2012, ktorým boli schválené zásady pouţitia a výška pohotovostných zdrojov z
rozpočtu mesta pre rok 2012, v mestskej časti Staré mesto, Hliny I-IV, malá Praha, Hliny VIII
vo výške 2 656, 00 €.
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach majú slúţiť
poslancom príslušnej mestskej časti na podporu aktivít obyvateľov mestskej časti, ktoré
prispievajú k zveľaďovaniu mestskej časti a rozvoju potenciálu jej obyvateľov vo
vzdelávacej, športovej a kultúrnej oblasti, príp. na odstránenie havárijnej situácie
malého rozsahu.
Výška pohotovostného fondu pre VO č. 1 - 2 656,00 € sa rozdeľuje alikvotnou sumou
medzi 5 poslancov daného mestského výboru tak, ţe na jedného poslanca pripadá 531,2 €,
pričom o použití rozhodne každý poslanec samostatne, v súlade s príslušnými
ustanoveniami zásad o ich pouţití.
Čerpanie pohotovostných zdrojov je možné na základe zápisu z rokovania výboru,
ktorý musí obsahovať: účel, na ktorý budú zdroje vynaloţené, poţadovanú výšku zdrojov/
podľa poloţiek, kontaktné údaje príjemcu (adresa, meno/priezvisko kontaktnej osoby, tel. č.,
IČO, DIČ, číslo bankového účtu). Priebeţné sledovanie čerpania pohotovostných zdrojov
výborov zabezpečuje poverený zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ. Nevyčerpané
finančné prostriedky sa na nasledujúci rok neprenášajú.
K bodu č. 4 :
Zapracované poţiadavky vznesené na stretnutí + podnety vznesené telefonicky za obdobie (od
decembrového stretnutia 2011 do 01. 02. 2012) :
1/ Návrh občanov „ .....v rámci úspor FP mesta Ţilina, pouvaţovať nad zníţením intenzity
osvetlenia veţí Farského kostola, ušetrené FP pouţiť na osvetlenie štítov meštianskych
domov na Mariánskom námestí (podobne ako v meste Košice)....“.
2/ Opätovne vznesená poţiadavka „ ....... rajonizácie MsP....“.

3/ Parkovanie osobných motorových vozidiel na chodníkoch a vjazd na komunikáciu/
ohrozovanie občanov - na Ul. Kysucká (od vjazdu a výjazdu z objektu Slovena a.s. aţ po
lekáreň) parkujú osobné motorové vozidlá (podľa zákona o cestnej premávke účinného od 01.
11. 2011, § 52 odseku 2 „ ..... iní účastníci cestnej premávky nesmú chodník pouţívať.......“),
navyše pri vjazde na hlavnú komunikáciu ohrozujú bezpečnosť chodcov, občanov
čakajúcich na MHD nakoľko, osobné motorové vozidlá prejdú pomedzi ľudí, tesne okolo
budovy a vyjdú z chodníka na hlavnú komunikáciu priamo na prechode pre chodcov pred
kruhovým objazdom. Ide o sústavné/ kaţdodenné ohrozovanie a porušovanie VPPP (hlavne
po 15:00 hod.) – podnet bol telefonicky nahlásený v priebehu mesiaca január 2012 vedúcemu
odboru dopravy. Podľa telef. informácie – prisľúbené zo strany mesta prijatie opatrení.
Parkovanie (celodenné) osobných motorových vozidiel na chodníkoch aj „ ......v iných
častiach mesta (napr. Ul. Jesenského) ....“ .
Požiadavka – riešiť parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch v meste, zabrániť
ohrozovaniu bezpečnosti chodcov.
4/ Na autobusovej zástavke Veľká okruţná – Aupark – umiestnený starý kovový prístrešok,
namiesto pôvodného. Cestovný poriadok (zamočený v euroobale !!!) zastrčený/nalepený na
bočnej úzkej strane (asi 10 cm širokej) reklamného panelu, čo si občania všimnú len ťaţko.
Požiadavka : Umiestnenie pôvodnej zastávky pred Auparkom. Cestovný poriadok
umiestniť tak, aby bol na prístupnom a viditeľnom, osvetlenom mieste, nakoľko je
určený pre všetkých aj starých občanov. Poţiadavka opätovne vznesená.
5/ Sústavné nedodrţiavanie VZN č. 15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta, arogancia zo strany vodičov motorových vozidiel.
Požiadavka/opakovaná:Dôkladná a systematická kontrola dodržiavania VZN č. 15/2011.
6/ Zo strany MsP „ ....... kontrolovať a prípadne sankcionovať majiteľov prevádzok,
nehnuteľností, ktorí nezabezpečujú čistenie chodníkov - odhadzovanie snehu, odstraňovanie
ľadu....“.
„ .....Činnosť MsP neredukovať len na kontrolu parkovania a ukladanie blokových pokút....“
7/ „ ..... Čistenie starej časti mesta, údrţba komunikácií – potreba kontroly preberania prác,
za účelom kontroly zo strany občanov mesta uverejňovať na web. stránke mesta (podrobný
rozpis vykonaných prác + faktúry ).....“ .
K bodu č. 5
Zasadnutie/stretnutie ukončila p. Brezovská.
V Ţiline 02. 02. 2012
MUDr. Bačinský – sekretár VO č. 1
Dr. Brezovská v. r. – predseda VO č. 1
Na vedomie :
Poslanci VO č. 1
MsÚ v Ţiline, odbor vnútorných vecí

