Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi
Prítomní poslanci /hostia : p. Brezovská, p. Ficek + kpt. Capko MsP v Žiline
Neprítomní /ospravedlnení : p. Popluhár, p. Bačinský, p. Šulík
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
K bodu č. 1
Stretnutie s občanmi otvorila p. Brezovská.
K bodu č. 2
Na stretnutí boli vznesené nasledovné požiadavky/ podnety občanov VO č. 1 :
a/ Doprava - parkovanie
-

-

-

-

-

Komunikácie v okrajových častiach mesta neudržiavané / Ul. Jesenského, Orlovská, Nám.
Požiarnikov /,
riešiť vstup do MPR a pešej zóny -> nielen VZN, ktoré sa nedodržiava, ale aj technickými
prostriedkami napr. vysúvacími stĺpikmi resp. rampami - nedisciplinovaní
vodiči
nerešpektujú DZ – Dolný Val, Na priekope – porušovanie VZN č. 15/2011 ->vstup bez
povolení,
komunikácie na starom trhovisku neprechodné / tovar zložený na komunikácií + predajné
stánky / – >nie je možný prejazd ani v prípade havarijnej situácie,
nesprejazdňovať obojsmerne Ul. Kuzmányho,
skontrolovať resp. zrušiť zmluvu s majiteľom/užívateľom nehnuteľnosti/pozemku – na Ul.
Sirotárska ->t.j. časť Dolný Val, na Priekope, ktorá je ohradená - z akého dôvodu? >informovať občanov na najbližšom stretnutí ,
Mariánske námestie – pod laubňami – kto v minulosti financoval dlažbu na súkromných
pozemkoch ? Vlastníci alebo mesto ? Z akých zdrojov? Osvetlenie - kto financoval ? Kto
financuje osvetlenie v súčasnosti ? Mesto alebo vlastníci ?
odstránený betónový stĺpik/zábrana k hotelu Grand, pri ŠKO,
upraviť VZN – zrušenie prenosných kariet – zneužívanie zo strany niektorých majiteľov,
Ul. Lichardova č. 20 – 23 – nie je i napriek prísľubu riešené parkovanie osobných motorových
vozidiel,
kritické pripomienky na nefunkčnosť fontán v meste - Sad SNP, Mariánske námestie,
Hlinkové námestie,
zabezpečiť podľa potreby -> zmývanie podchodov a zastávok MHD – bezdomovci, občania
pod vplyvom alkoholu – vykonávanie fyziologických potrieb – dodržiavanie hygienických
predpisov, prevencia,
vo vnútornom bloku Hliny II – Bernoláka 28 – je asfaltové ihrisko a vedľa neho na tráve je
pohodená nepotrebná tyč na DZ aj s kotviacim betónom – potrebné odniesť.

b/ Životné prostredie
-

Nie je vykonaná „orezávka“ stromov, porastov na Hlinách 8 i napriek prísľubu na stretnutí
s občanmi dňa 04.04.2012,

-

udržiavanie zelene v meste – vznesené výhrady,
znečisťovanie zelene zo strany majiteľov psov,
zeleň na Hlinkovom námestí neudržiavaná - pri soche A. Hlinku, stromy neorezané,
návrh zo strany občanov : ak MsÚ nemá dostatok pracovníkov na kontrolu prevedených prác,
osloviť občanov na starobnom dôchodku, ktorí by túto kontrolu ochotne vykonávali
a situácia v meste by sa určite vylepšila.

c/ Mestská polícia
-

-

Pozitívne hodnotená spolupráca MsP a VO č. 1,
dotaz občanov – v prípade porušovania VZN, poriadku, poškodzovania majetku, ohrozovania
zdravia a života - na koho sa obrátiť , ako postupovať ?
občan - Hliny 8 – susedia neustále narúšajú nočný pokoj – ako postupovať ? Je možné zavolať
MsP ? Alebo sa obrátiť na domového dôverníka?
Prítomný zástupca MsP v Žiline informoval o právach a povinnostiach občanov, o právomoci
MsP.
MsP – občania požiadali o kontrolu dodržiavania VZN č. 18/2011 – hudba z prevádzok (
nielen z vonkajších obslužných zariadení) na Mariánskom námestí a priľahlých uličkách.
Požiadali aby, mesto Žilina v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti prihliadal najmä na
zachovanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a na
dodržiavanie verejného poriadku v meste.

d/ Odbor stavebný
-

-

Kto a kedy vydal stavebné povolenie na realizáciu stavieb v starej časti mesta : napr. na
starom trhovisku, vedľa OC Smer, oproti presklenému OC Crystal a podobne ? V meste
dochádza k zahusťovaniu a likvidácií zelene i napriek prísľubom, prečo ?
ako je možné, že nové budovy sú vyššie ako okolité historické domy ? Neplatia právne
predpisy ? Neexistuje kontrola ?Týka sa to predsa MPR?
vznesené kritické pripomienky na prácu niektorých zamestnancov stavebného odboru,
OC Mirage – neupravené okolie pri OC Tesco, od Ul. Kálov – existuje stavebné povolenie a je
ešte platné ? Kto a kedy vykonal kontrolu prevedených prác ?
Občania konštatovali, že Žilina sa žiaľ mení na betónové mesto.

Občania poďakovali p. primátorovi a poslancom MZ za predloženie a schválenie VZN č. 11/2011 –
vonkajšie obslužné zariadenia na území mesta „letné terasy“ nenarúšajú historickú časť mesta,
zvýšila sa úroveň a celková kultúra. Potrebné však riešiť prechod pod „laubňami“.
K bodu č. 3,4
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská. Najbližšie
stretnutie - prvá streda v mesiaci jún 2012 a podľa potreby, individuálne.
PhDr. S. Brezovská v.r. – predseda VO č. 1, MUDr. R. Ficek – člen VO č. 1
MUDr. P. Bačinský
– sekretár VO č. 1

Na vedomie :
MsÚ v Žiline, odbor vnútorných vecí, sekretariát prednostu MsÚ v Žiline
Poslanci VO č. 1

