MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
Predseda:
Ing. arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 5683 216, 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonlne.sk
Poslanci:
Peter Fiabáne, Mgr.
Dušan Maňák, Ing. arch.
Peter Ničík, Mgr. Ing. (sekretár výboru)
Štefan Pieš, Ing.
ZÁPISNICA č. 2/2012 ZO ZASADNUTIA MV KONANÉHO DŇA 1. 2. 2011 o 17.00 hod.
MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 535 345 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk
prítomný
FIABÁNE Peter, Mgr.
0903 534 434
fibo@stonline.sk
neprítomný
NIČÍK Peter, Mgr. ing.
0907 806 072
peter.nicik@gmail.com prítomný
PIEŠ Štefan, Ing.
0907 722 368
stefanpies@stonline.sk prítomný
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
Vyhodnotenie úloh prijatých za január 2012
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky)

2/1-2012
Poslanec Štefan Pieš urobí za rok 2011 odpočet prijatých úloh zo zápisníc stretnutí poslancov
s občanmi MV č. 2, v ktorom bude uvedené, ktoré úlohy Mestský úrad riešil a s akým výsledkom.
Zodpovedný: Ing. Štefan Pieš

splnené
3/1-2012
Na základe poţiadavky občanov Jána a Heleny Ničíkovcov, ktorým tienia stromy na mestskom
pozemku (a berú im denné svetlo) pred ich domom na Gabčíkovej 33, ţiadame preveriť situáciu a prijať
opatrenia. V prípade výrubov stromov, ktoré tienia, sú Ničíkovci ochotní osobne nasadiť na tom istom
mieste nové stromy. Príloha: fotodokumentácia.
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012 (úloha v platnosti)

4/1-2012
Na základe poţiadavky občana Michala Chudíka budú poslanci za MV č. 2 iniciovať stretnutie primátora
mesta, hlavného architekta mesta, poslancov MV č. 2 s občanmi MV č. 2 (v termíne marec – apríl 2012)
vo veci preverenia moţnosti zmeny Územného plánu v lokalite Rudiny II tak, ako to navrhujú niektorí
občania, ktorí bývajú v tejto lokalite: zachovať súčasný stav = zachovať priestor ako obytnú zónu.
Zodpovedný: Ing. arch. Dušan Maňák

Termín: marec – apríl 2012 (úloha v platnosti)
5/1-2012
Michal Chudík predniesol návrh o lepšej informovanosti občanov o stretnutiach s poslancami MV č. 2.
Na základe tohto návrhu bude sekretár výboru Peter Ničík v roku 2012 posielať hovorcovi mesta oznam
o kaţdom mesačnom stretnutí MV č. 2 - na webovú stránku Mesta Ţilina. Oznam bude posielať vţdy
týţdeň pred konkrétnym stretnutím.
Zodpovedný: Mgr. Ing. Peter Ničík

splnené

Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy, február - 2012
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky)
1/2-2012
Pripomienky k zimnej údrţbe:
1/2- 2012 – 1.
Pán Peter Chromiak: nedostatočná zimná údrţba chodníkov v parku na Bôriku. Na jeho výzvu boli chodníky
promptne odhrnuté, no neposypané, rovnako mostíky ponad Všivák do parku nie sú vôbec udrţiavané a úplne
neschodné.
1/2- 2012 – 2.
Viaceré a opakované pripomienky občanov na celkovú zlú a nedostatočnú zimnú údrţbu peších chodníkov.
1/2- 2012 – 3.
V území medzi ulicami Gabajova a Jarná okolo detského ihriska, medzi škôlkou a vnútroblokom na Hlinách 7 nie
sú hlavné spojovacie chodníky očistené od snehu.
Úloha:
Zabezpečiť dostatočnú zimnú údrţbu peších chodníkov
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
2/2-2012
Pripomienka obyvateľov Rudnayovej ulice k zámeru mesta preznačiť dopravnými značkami ulicu Poľnú na
obojsmernú a nesúhlasu mesta s umiestnením retardéra: petícia dotknutých obyvateľov proti zámeru zdvojsmernenia ul. Poľnej.
Úloha:
Prejednať poţiadavky s vedením mesta na najbliţšom zasadnutí MR. Navrhnúť riešenie.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
3/2-2012
Sťaţnosti obyvateľov ulíc a lokalít Jarná ulica, Severná ulica, Bajzova ulica, Hliny 7 a priestor pred Juniorom na
neporiadok v okolí kontajnerov TKO - pracovníci zmluvnej spoločnosti tu nechávajú po vývoze odpadu
neporiadok.
Úloha:
Zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí kontajnerov uvedených lokalít.
Zodpovední: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline, odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
4/2-2012
Pripomienka občanov: keď sa minulý rok v lokalite Hliny VI. kosila tráva a hrabalo lístie, tieto ostali na ploche
trávnikov bez odvozu.
Úloha:
Zabezpečiť, aby sa zmienená situácia tento rok neopakovala..
Zodpovední: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline, odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
5/2-2012
Pripomienky občanov na uliciach Jarná a Severná k nedostatočnej údrţbe stromov, v kontakte so zatepleným
panelákom, (Jarná 36, Jarná 38), strom pri silnejšom vetre poškodzuje fasádu.
Úloha:
Preveriť stav stromov v uvedenej lokalite a vykonať nápravu.
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
6/2-2012

Pripomienka občanov zo Severnej ulice kde je pozostatok z detského ihriska, nebezpečný pre chodcov, zo zeme
trčia kusy ţeleza.
Úloha:
Upraviť uvedený verejný priestor tak, aby nebol potenciálnym ohrozením obyvateľov príslušnej lokality.
Zodpovední: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline, odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
7/2-2012
Pripomienka občanov zo Severnej ulice č. 47, kde je vyše roka zaparkovaná dodávka, zároveň poţiadavka na
nové parkovacie miesta v tejto lokalite.
Úloha:
Dať informáciu poslancovi Dušanovi Maňákovi, aké sú moţnosti mesta Ţilina pri riešení odstavených
automobilov, ktoré trvalo parkujú na jednom mieste rok a viac a zaberajú miesto pre parkovanie iných áut.
Preveriť moţnosti parkovania v uvedenej lokalite a navrhnúť a realizovať riešenie na rozšírenie kapacity
parkovacích miest.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline, Mestská polícia
Termín: február 2012
8/2-2012
Viackrát v minulosti uţ opakovaná pripomienka pána Kubenku na problém parkovania vozidiel na paralelnom
pešom chodníku s ulicou Hečkovou: konflikty smetiarskych a parkujúcich vozidiel znamenajúcich zničenú zeleň.
Úloha:
Obnovenie zničených dopravných značiek so zákazom vjazdu motorových vozidiel s výnimkou dopravnej
obsluhy.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
9/2-2012
Pripomienky obyvateľov na Hečkovej ulici: pri konaní športových podujatí v telocvični na ZŚ Hliny V. vozidlá
návštevníkov blokujú priľahlé komunikácie.
Úloha:
Návrh a riešenie parkovania v potrebnej kapacite na pozemku v areáli ZŠ.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
10/2-2012
Pripomienka viacerých občanov: problémy s nedostatkom voľných miest na parkovanie áut na sídliskách, miesta
pri obytných domoch zaberajú aj nákladné a sluţobné automobily, existujúce parkovacie kapacity nespĺňajú
poţiadavky platnej STN vo vzťahu k počtu obyvateľov a bytov.
Úloha:
Navrhnúť a prijať nové VZN ktoré bude riešiť zákaz parkovania sluţobných a nákladných vozidiel v obytných
zónach, s moţnosťou spoplatnenia parkovacích miest pre drţiteľov viac ako jedného osobného vozidla.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: marec 2012
11/2-2012
Opakované poţiadavky občanov časti Rudiny I. (ulice Sklenárová, Čulenova, Mičurinova...) na riešenie ich
neuspokojivej situácie. Dlhodobé súdne spory s mestom a s jeho správcovskou spoločnosťou Bytterm pre
nesúhlas s odpredajom bytov do ich vlastníctva, pričom v niektorých protekčných prípadoch boli iným nájomcom
byty v tejto lokalite uţ odpredané. Neporiadok v okolí bydliska neprispôsobivých občanov, nezáujem mesta
o zabezpečenie nápravy tejto situácie. Najnovšie zverejnené zámery mesta na postupnú asanáciu existujúcich
stavieb pre budúce obvodové centrum mesta Rudiny I., neistota ďalšej existencie obyvateľov v tejto lokalite,
zanedbaný stavebno-technický stav objektov, ale aj značné súkromné investície do údrţby mestského majetku.
Úloha:

Tlmočiť poţiadavky na najbliţšej Mestskej rade (MR). Zabezpečiť stretnutie dotknutých obyvateľov s vedením
mesta.
Zodpovední: poslanec Ing. arch. Dušan Maňák – predseda MV č. 2,, prednosta MsÚ v Ţiline, primátor mesta
Termín: február - apríl 2012
12/2-2012
Poţiadavka pani Tomanovej: v kolízii s peším chodníkom od autobusovej zastávky (Festivalová?) boli
realizované spevnené plochy pre nový zadný vjazd pre parkovanie vozidiel na ploche volejbalového ihriska.
Uvedenou stavbou bol sťaţený prechod menej pohyblivých občanov, ktorí tu naopak ţiadajú bezbariérové
riešenie úpravy pešieho pohybu.
Úloha:
Preveriť, či uvedené stavebné práce mali stavebné povolenie, navrhnúť a realizovať moţnosť bezbariérového
pohybu.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: február 2012
Nesplnené úlohy z roku 2011:
Poslanec MZ v Ţiline Ing. Štefan Pieš (sekretár výboru č.2 v roku 2011) zosumarizoval pripomienky a poţiadavky
občanov z roku 2011, ktoré neboli splnené, alebo boli splnené iba čiastočne a ostali v sledovaní:
SUMÁRNA ZÁPISNICA ZO ZASADANÍ MV č. 2 V ROKU 2011
(v číslovaní bodov prvé číslo znamená číslo zápisnice a číslo za lomítkom bod ktorý nebol splnený, alebo bol
splnený iba čiastočne)
2/1
Natrieť existujúce zábradlie pozdĺţ Hlinskej ulice v úseku od zastávky MHD Poľná po ul. Kraskova
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
2/7

Investičné a neinvestičné akcie poţadované v tomto volebnom období riešiť a zaradiť do rozpočtu mesta
nasledovne:
2/7.1 Parkovacie plochy pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ul. Hlinská v úseku od Váhostavu
smerom do centra mesta.
2/7.2 Koncepcia dopravného riešenia pre upokojenie dopravy v obytnom území – HLINY V, VI, VII a Bôrik,
doplnenie chýbajúcich plôch a kapacít statickej dopravy.
2/7.3 Koncepcia a spôsob parkovania pri novorealizovanej Telocvični ZŠ Hliny V.
2/7.4 Koncepcia parkovania pri administratívnom objekte VURAL na ul Rudnaya.
2/7.5 Komplexná rekonštrukcia a rozšírenie parkovísk na ul. Bajzovej
2/7.6 Okruţná kriţovatka na ul. Hlinskej pri OC BILLA.
2/7.7 Ochrana existujúcej a výsadba novej zelene.
2/7.8 Komplexná rekonštrukcia Bôrického parku.
Zodpovední: odbor dopravy MsÚ v Ţiline, odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
4/3.
Dokončiť ihrisko na ulici Andreja Ţarnova.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
4/4.

Vybudovať prepojenie dvoch slepých ulíc Ruţová-Ruţová v dĺţke cca 10 m a zároveň ich
zjednosmerniť.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
4/6.

Rekonštrukcia prístupových chodníkov a obrubníkov k bytovým domom na ul. Hečkova, vchod č. 34, 36
a 40 (rovnako ako je opravený chodník pred vchodom č. 38)
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
5/1.

Pri rozšírení parkovacích plôch pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ulici Hlinská v úseku od
Váhostavu smerom do mesta (rozšírenie parkovísk je zaradené do investičného plánu akcií budúceho

obdobia). Riešiť v predstihu výrub alebo orezanie stromov nad jestvujúcim chodníkom uţ počas
najbliţšieho obdobia vegetačného pokoja.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
5/2.

Poţadujeme, aby pracovníci odboru ţivotného prostredia vykonali obhliadku zelene na Hlinách VII
a posúdili, ktoré stromy je potrebné u dôvodu prehustenia vyrúbať a ktoré orezať. Práce vykonať tieţ
počas najbliţšieho obdobia vegetačného pokoja.
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
Obhliadka vykonaná.
7/2.

Na výjazde pod Veľkogaráţami (Hliny VII) smerom od Bratislavy ku Váhostavu (Hlinská ulica), upraviť
prechod pre chodcov (dopravnou značkou STOP alebo zrkadlom) tak, aby bola zabezpečená väčšia
bezpečnosť chodcov. Chodec neskoro uvidí prichádzajúce vozidlá zľava.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Poznámka: Poţiadavka je v riešení.
8/1.

Na ulici Hečkova od kriţovatky (od č.d.17) smerom k internátom vodiči jazdia neprimeranou
rýchlosťou. V minulosti občania poţadovali vytvoriť ulicu s jednosmernou premávkou, prípadne
osadiť spomaľovač rýchlosti (retardér). Opakovaná ţiadosť na takéto riešenie bola z úrovne ODI
zamietnutá. Aj z tohto dôvodu občania ţiadajú, aby na tejto ulici bolo vykonávané občasné
meranie rýchlosti vozidiel príslušnými orgánmi.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Poţiadavka sa plní priebeţne
9/2.

Na ulici A. Rudnaya pri VURALE dochádza k sústavnému porušovaniu dopravných predpisov /§23,
ods.1 a § 25, ods.1 Zákona o cestnej premávke/ parkujúcimi vozidlami v oboch smeroch. Domnievame
sa, ţe táto skutočnosť je spôsobená aj tým, ţe majiteľ VURALU bráni parkovanie na svojich pozemkoch,
pričom parkujúce vozidlá sú klientmi VURALU. Poţadujeme, aby príslušné oddelenie MsÚ preverilo
v zmysle platnej STN rozpor medzi poţadovanými a skutočnými parkovacími kapacitami.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
9/3.

Opätovná poţiadavka občanov /pôvodná č. j. 1199/2011-2214/2011-ODKS-SLA zo dňa 24.1.2011/ na
orezanie stromov, opravu chodníkov a vyčistenie kanalizácie na ulici A. Rudnaya.
Zodpovedný: odbor ţivotného peostredia MsÚ v Ţiline

9/4.

Poţiadavka občanov ul. Bajzova 26-32 na orezanie 2 ks vŕb nad parkoviskom pred zimnou sezónou za
účasti poslanca Ing. D. Maňáka. Hrozí poškodenie parkujúcich vozidiel.
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
9/5.

Poţiadavka občanov z Gabčíkovej ulice na Bôriku na opravu nájazdu z ul. Andreja Ţarnova, ktorý
poškodzuje podvozky os. mot. vozidiel. Kontaktovať poslanca p. P. Ničíka.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
9/6.

Poţiadavka občanov Bôrika na vyriešenie bezpečného prechodu z aut. zastávky pri volejbalovom ihrisku
smer Solinky, peší prechod cez Tajovského ulicu. Za účasti poslanca P. Ničíka.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
10/2.

Poţiadavka občanov na riešenie spôsobu uzatvorených objektov pre kontajnery TKO tak, aby bol
zamedzený prístup neprispôsobivým občanom. V prípade, ţe Mesto Ţilina sa rozhodne pre tento
spôsob, je poţiadavka riešiť takýto objekt prioritne na Hlinskej č. 32.
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline

10/4.

Obnoviť informačnú skrinku pri zástavke MHD Poľná a zverejniť aktuálne informácie pre občanov (napr.
predstavenia Mestského divadla a rôzne aktivity Mesta).
(Informačná skrinka je.)

10/5.

Na základe poţiadavky OZ Mulica, Mestský výbor č. 2 súhlasí s ich návrhom ″cyklotrasy″ na príslušnom
území v mestských častí (Hliny V, VI, VII a Bôrik) O definitívnom trasovaní nech rozhodne odbor
dopravy.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Na vedomie
MsÚ Ţilina -

primátor mesta
prednosta MsÚ Ţiline
odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Mestská polícia Ţilina
odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
odbor tlačový a zahraničných vecí

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík


PRÍLOHA - PREZENČNÁ LISTINA ZO ZASADNUTIA MV Č.2 č. 2/2012 KONANÉHO DŇA 1. 2. 2012
o 17.00 hod

Hostia:
p. Ryčeková
p. J. Kuchariková
p. Podmanický
p. Kubenka
p. Ďurajka
p. M. Bačová
p. L. Prcuch
p. M. Blahovcová
p. M. Drončovská
p. E. Mičicová
p. G. Chudíková
p. M. Chudík

