
ZÁPISNICA 

zo  zasadnutia poslancov VO č. 1, konaného dňa 07. 09. 2011 v Mestskom úrade v Žiline  

Prítomní poslanci : p. Brezovská, p. Bačinský, p. Ficek 

Neprítomní : p. Popluhár – ospravedlnený, p. Šulík – ospravedlnený 

Prítomní  občania : podľa prezenčnej listiny 

 

Program  zasadnutia : 

K bodu č. 1 

     Zasadnutie  výboru č. 1 otvorila  p. Brezovská, ktorá privítala prítomných poslancov 

a občanov mestskej časti. Zasadnutie bolo verejné. 

K bodu č. 2 

     P. Brezovská  informovala o harmonograme stretnutí  poslancov s občanmi volebného 

obvodu č. 1 v II. polroku 2011. Harmonogram bol elektronicky zaslaný a odsúhlasený 

poslancami VO č. 1, súčasne bol zaslaný na MsÚ v Ţiline, harmonogram  je uverejnený na 

web. stránke mesta Ţilina – Oznamy za VO č. 1. 

Uznesenie č. 1/2011 

Výbor č. 1  

I. Berie  na vedomie harmonogram stretnutí poslancov  VO č. 1 s občanmi  v II. polroku 

2011 

Výsledok hlasovania :  Za : 3 hlasy                proti : nikto                 zdrţal sa : nikto  

K bodu č. 3 

    Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 

- o moţnostiach, zásadách vyuţitia, o zaslaných poţiadavkách  informovala p. Brezovská ( 

počet obyvateľov 15 648, schválená výška FP – 2 656 EUR).  

Poţiadavky : 

1/ MŠ na Ul. A. Kmeťa 15, Ţilina  - v školskom roku 2011/2012  rozširuje  o 2 alokované 

triedy v priestoroch  ZŠ Ul. Hollého 66, Ţilina. Podľa emailovej poţiadavky MŠ zo dňa 05. 

09. 2011 triedy majú zatiaľ len základné vybavenie, sú potrebné finančné prostriedky  na: 

- učebné pomôcky pre výchovno- vzdelávací proces –  cca 750 EUR 

- hračky – cca  300 EUR 

- vybavenie školského dvora  -  cca 1500 EUR  



Uznesenie č. 2/2011 

Výbor č. 1  

I. Schvaľuje finančný príspevok  MŠ Ul. A. Kmeťa 15, Ţilina vo výške 500 EUR, z toho  

 na učebné pomôcky 200 EUR a hračky 300 EUR. 

 

Výsledok hlasovania :   Za : 3 hlasy                proti : nikto                 zdrţal sa : nikto  

2/ ZŠ Lichardova 24, Ţilina, Hliny 8 – poţiadavky zaslané predsedovi VO č. 1 dňa 19. 08. 

2011 – vybudovanie detského ihriska, podľa tel. informácie Ing. Smolkovej – MsÚ Ţilina, 

odbor školstva a športu – majetko-právne  vysporiadanie  pozemkov uţ zrealizované, 

pozemok na ktorom sa nachádza detské ihrisko patrí do majetku mesta. Mgr. Pavlovičová – 

riaditeľka ZŠ predloţila výboru č. 1 viaceré cenové ponuky na zakúpenie : 

- Sieťky na futbalové bránky – 2 ks 

- Lavičky pre deti školského klubu – 3 ks 

- Doskočisko na skok ďaleký 

- Zámková dlaţba – cca 40, 72 m2 

- Na skvalitnenie VVP – lopty / volejbalové, basketbalové.  

 

 

Uznesenie č. 3/2011 

 

Výbor č. 1 schvaľuje  

I. Finančný príspevok  ZŠ Lichardova 24,   Ţilina vo  výške  500 EUR,  z toho  

 sieťky na bránky  -  200  EUR a volejbalové lopty,  basketbalové lopty   - 300 EUR. 

 

Výsledok hlasovania :   Za : 3 hlasy                proti : nikto                 zdrţal sa : nikto  

      Výbor č. 1 na svojom zasadnutí prerozdelil 1000 EUR. Zvyšné FP – 1656 EUR bude 

prerozdelených podľa potrieb na zasadnutí v mesiaci október 2011. Kontaktná osoba na MsÚ 

v Ţiline p. Kadárová 041/7063404. Vyúčtovanie najneskôr do 15. 11. 2011 na MsÚ v Ţiline. 

Dodrţať účelovosť. Organizácie musia zaslať ţiadosť VO č. 1 s konkrétnymi kontaktnými 

údajmi (adresa ţiadateľa , IČO, DIČO, číslo účtu, tel. č., kontaktná osoba, odtlačok pečiatky 

ţiadateľa, podpis ţiadateľa, poţadovaná výška FP, presný účel a podobne) ako podklad pre 

spracovanie dohody. Zápisnicu, prezenčnú listinu, ţiadosti  odovzdať  na podateľni MsÚ .  

Uznesenie č. 4/2011 

 

Výbor č. 1 schvaľuje  



I. Finančné prostriedky vo výške 1 656 EUR prerozdeliť na zasadnutí v mesiaci október 

2011 

 

Výsledok hlasovania :   Za : 3 hlasy                proti : nikto                 zdrţal sa : nikto  

K bodu č. 4 

    Plnenie úloh, podnetov od občanov za I. polrok 2011 – vyhodnotila na základe podkladov 

od p. S. Dorčíkovej ( MsÚ v Ţiline, sekretariát prednostu) p. Brezovská. Najviac podnetov od 

občanov patrili do kompetencie odboru dopravy, MsP, stavebného odboru. Niektoré podnety 

však  zostali bez stanoviska príslušného odboru alebo bolo konštatované, ţe riešenie nepatrí 

do kompetencie odboru – z toho dôvodu, je v budúcnosti potrebné, aby sa všetky podnety 

riešili a aby sa odstúpili na vybavenie vecne príslušnému odboru.  

K bodu č. 5 

     V diskusií nikto nevystúpil. Podnety od občanov sú súčasťou zápisnice zo stretnutia 

poslancov s občanmi dňa 07. 09. 2011. 

K bodu č. 6 

     Zasadnutie ukončila p. Brezovská. Prítomným poďakovala za aktívnu účasť. 

 

V Ţiline 08.09. 2011 

 

MUDr. P. Bačinský  v.r. – sekretár VO č. 1 

                                                                                  PhDr. S.Brezovská v.r. 

                                                                                       predseda VO č. 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


