Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 06.06. 2012 v MsÚ Žilina
Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Zuzík + p. Jeluš – zástupca MsP v Ţiline
Neprítomní : p. Ficek, Popluhár, Bačinský
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
K bodu č. 1
Stretnutie otvorila p. Brezovská- predseda VO č. 1, zároveň informovala, ţe na uprázdnený
mandát v súlade s § 51 zákona č. 369/1990 Zb. nastupuje náhradník MUDr. Martin Zuzík
za poslanca MZ v Ţiline za volebný obvod č. 1 ( kontakty bliţšie na web. stránke).
K bodu č. 2
P. Brezovská informovala občanov, ţe vyhodnotenie poţiadaviek ( za obdobie rok 2011 a I.
Q. 2012 1 apríl 2012 z dôvodu veľkosti -> materiál umiestnený na web. stránke mesta –
oznamy a zápisnice VO č. 1.)
V rámci tohto bodu zástupca mestskej časti VO č. 1 - Hliny 8 – rozhorčene poukázal, ţe
požiadavky týkajúce sa riešenia parkovania, úpravy - vyspádovania chodníka, „orezávky“
starých stromov, odstránenia koreňov po vyvrátených stromoch - v danej lokalite Ul.
Lichardova č. 20 – 23) i napriek prísľubu MsÚ v Ţiline nie sú od stretnutia v mesiaci apríl
2012 zrealizované. Občania ţiadajú o stretnutia so zodpovednými a kompetentnými
zástupcami MsÚ.
Požiadavka občanov : riešenie parkovania, úpravy chodníka, „orezávky“ – urgencia, po
dohode s občanmi zrealizovať stretnutie s Ing. A. Vidrom a Ing. I. Liškom.
K bodu č. 3
Detské ihriská v centre mesta
1/ Poţiadavka - mamičky mesta ( emailová poţiadavka - máj 2012) :
„Keďţe som matka 3 malých detí ţijúca s nimi v centre mesta, veľmi ma trápi neblahá
situácia ohľadom detských ihrísk v centre. Na sídliskách to ešte ako tak funguje, ale v centre
je to veľmi veľká bieda (česť výnimke v parku pri Kamélii, ale to uţ nie je celkom centrum).
Táto záleţitosť ma uţ trápi dlhú dobu, ba poviem, ţe privádza k zúrivosti. Denne o tom
hovorím so známymi a tak sme sa rozhodli konať. Radi by som sa spolu s ďalšími mamami (s
deťmi) s Vami stretli a snaţili sa prekonzultovať moţné riešenia na témy typu: Sú aspoň
nejaké nové ihriská v centre na nasledujúce 1 – 2 roky naplánované? Ako sa to dá zmeniť?
Minulý rok na jar boli vypílené aj jedny z mála kovových preliezok na dvore za Coop
Jednotou (zozadu Krajského školského úradu) na Bulvári a hoci preliezka bola neudrţiavaná,
aspoň bola. Zamestnanci mesta, kt. ju odstraňovali sa zmienili, ţe tam vznikne nové ihrisko.
Keď som však kontaktovala zamestnanca, kt. má ihriská na mestskom úrade na starosti, iba
konštatoval, ţe ihrisko v centre tento rok nie je v rozpočte, vraj len v Stráţove. Radi by sme
urobili všetko preto, aby tam uţ budúci rok bolo.“
Na potrebu vybudovania detského ihriská v centre mesta pre najmenšie detičky poukázali aj
zúčastnení občania. (Paradoxná situácia – niektorí občania - bývajúci v centre mesta –
výhrady, obavy – voči hluku, schádzaniu mladých ľudí a neprimeranému správaniu ).

Požiadavka občanov : vybudovanie detského ihriska v centre mesta - vnútro blok Hliny II,
prípadne v časti - Ul. V. Clementisa, alebo inej vhodnej lokalite - podľa moţnosti zapracovať
do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2013( dohoda aj s ostatnými obyvateľmi danej
lokality).
Požiadavka občanov : detské ihrisko pri Rondeli – upraviť, umiestniť hojdačky, pieskoviská.
Ul. Národná – rekonštrukcia
1/ Iniciovať stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta a odborníkmi
k pripravovanej rekonštrukcií Národnej ulice. Prehodnotiť moţnosť vjazdu/výjazdu
motorových (zásobovacích vozidiel) priamo z pešej zóny – bezohľadnosť vodičov, niektorých
majiteľov (odporúčanie – zásobovanie umoţniť len zo zadných častí, z dvora jednotlivých
nehnuteľností , tak ako v mestách EÚ), umiestniť technické zábrany – rampy.
Parkovanie motorových vozidiel v centre mesta
1/ Kritické pripomienky občanov na parkovanie osobných motorových vozidiel na
chodníkoch (napr. kriţovatka Ul. Hálkova, Nám. Poţiarnikov, Ul. Hollého pri ZŠ – kde
zostáva na prechod chodcov max. 60 cm z celkovej šírky chodníka, pri obchodnom centre
Smer -i ČSOB). V tejto súvislosti ţiadajú o pomoc MsP v Ţiline. Niektorí zamestnanci Taxi
sluţby majú povolenia ( z akého dôvodu ?).
Požiadavka občanov : Kontrola dodrţiavania VZN a zákona o cestnej premávke.
2/ Prehodnotiť, aby rodiny, ktoré majú trvalý pobyt v centre mesta ( ide „aţ“ o 10 rodín mali
výnimku z platných VZN mesta). Striktné postihy len pre nedisciplinovaných
a zneuţívajúcich vodičov.
Kritické pripomienky na prácu Ţilinskej parkovacej spoločnosti. Zrušiť zmluvu. Zriadiť novú
spoločnosť. Prehodnotiť výšku sankcií pri zrušení.
NÁVRH :
- úplne zakázať vstup do MPR,
- radikálne obmedziť vjazd a výjazd, parkovanie do MPR, PZ,
- spoplatniť vyššou sumou ( napr. 500 EUR – vjazd) tak ako v EÚ, Česku,
- umiestnenie technických zábran - rampy, vysúv. stĺpiky.
Vjazd/výjazd do pešej zóny a MPR
1/ opakovane vznesené kritické pripomienky/výhrady voči bezohľadnosti a arogancií
niektorých vodičov motorových vozidiel (nedodrţiavajú príslušné VZN, ohrozujú bezpečnosť
detí, občanov, nedodrţiavajú predpísanú rýchlosť, vjazdy/výjazdy aj bez povolení, urgentne
riešiť zrušenie prenosných kariet, občania majú pocit, ţe sa „nič nerobí, mesto nemá ani
záujem riešiť situáciu“ na základe skúseností – kritika vydávania povolení, „MPR uţ nebude
ani existovať, hranice sa stále posúvajú, autá vstupujú aj na Mariánske námestie, kontrola
vjazdu/výjazdu, parkovania, kontrola nelegálneho vjazdu a podobne).Vodiči ohrozujú
zdravie a život občanov mesta, kultúrne pamiatky. Nevážia si to, čo ešte máme. VZN má
slúţiť občanom a nie určitej skupine ľudí. VZN nezohľadňuje záujem beţných občanov.
„Hodiny určené na zásobovanie sa v celom meste nedodržiavajú -> kontrola. Pokiaľ
nedôjde k úrazu (smrteľnému), niektorí vodiči nebudú dodržiavať VZN.“
Požiadavka občanov : riešiť nepovolený vjazd/ výjazd do PZ a MPR, dôsledná a sústavná
kontrola aj zo strany MsP, prehodnotiť vydávanie povolení. Pripraviť návrh na zmenu
platného VZN – akceptovať pripomienky občanov. Odstránený betónový stĺpik -> od Ul.

Na Priekope smerom k Mariánskemu námestiu - osadiť. Urgentne riešiť vjazd do MPR okolo
Slovenskej pošty a.s. č. 1 -> nedodrţiavanie predpisov.
Letné terasy
1/ kritika občanov – zo strany MsP – dôsledná a pravidelná kontrola dodrţiavania VZN
11/2011, 16/2011 (na Mariánskom námestí niektoré prevádzky pripravujú jedlá vonku priamo
na grilovacích telesách – kde je ochrana spotrebiteľa – hygiena, poţiarna bezpečnosť, smrad ),
tzv. áčka – prečo bránia prechodu ?
Rôzne požiadavky ( telefonicky, emailom, osobne)
1/ Poďakovanie zamestnancom MsP v Ţiline za ústretovosť a spoluprácu.
2/ p. Balaţiová - prečo mesto neudelilo súhlas k vybudovaniu parkoviska vo vnútrobloku
Hliny II – V. Okruţná ( Veľká Okruţná 80 – 84 )
(nesúhlas OŢP, OD, 1 obyvateľky bloku) + orezávka stromov v danej lokalite
Požiadavka občanov : zrezať strom – brezu pred domom – 50 ročná, zrealizovať orezávku
stromom na parc. číslo 623 a 624 – vnútroblok Hliny II.
3/ Ul. Sirotárska – bránka zavretá z dôvodu ničenia a sústavného poškodzovania súkromného
majetku občanmi pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok (hlavne v nočných
hodinách) -> krádeţe medených odkvapových rýň , vykonávanie základných fyziologických
potrieb, ničenie súkromného majetku a podobne. Majitelia sa však nebránia spolupráci
s mestom.
Na druhej strane podľa vyjadrenia občana prítomného na stretnutí - po rekonštrukcií nie je
opodstatnené uzavretie ulice, vzhľadom k historickému charakteru, jediná úzka ulička
v meste, mala by slúţiť aj iným občanom, širokej verejnosti.
4/ Na trhovisku – úzka cesta /prejazd – predávajúci vykladajú tovar priamo na komunikáciu potrebné riešiť .
K bodu č. 4
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
V Ţiline 07. 06. 2012
Zapísal:
Dr. Brezovská, MUDr. Zuzík
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1 v.r.
Príloha :
Občiansky hlas za kvalitnejší „ţivotný priestor pre detí v centre“ + 80 podpisov rodičov
Na vedomie :
MsÚ v Ţiline – odbor vnútorných vecí, prednosta MsÚ – Mgr. Dorčíková
Poslanci VO č. 1
MsP

