 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 4. 4. 2011 o 17.00 hod.
MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 535 345 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk
neprítomný
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 marec 2012
(viď dokument MZ Ţilina - Výbor č. 2 - Úlohy 2011 - 2012 - stav k 1.4.2012.doc)
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy, apríl - 2012
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky)
1/4-2012
Pripomienka poslanca Fiabáneho: v súvislosti s jarným upratovaním mesta: upozorňuje na ešte z jesene
nevyhrabané a nevyčistené verejné priestory na Hlinách VII:
- niektoré časti medziblokových prietorov ul. Jarná a Severná (od ZŠ k Saleziánom i od ZŠ k Váhostavu)
- celé okolie MŠ na Jarnej ulici (predovšetkým medzi MŠ a práčovňou)
Odporúča kontrolu celého sídliska a obracia sa s poţiadavkou o nápravu súčasného stavu.
Úloha: Vyčistiť uvedené verejné priestory
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
Termín: apríl - máj 2012
2/4-2012
Pripomienka p. Jandu z Gabajovej ulice: pred dvomi týţdňami tu vyrúbali stromy kvôli rozvodom. Nové stromy sú
nasadené pred panelákom na Gabajovej ul. 9. V takom istom počte treba však nasadiť stromy aj pred panelákom
na Gabajovej ul. 7 (vedľa ihriska a plota).
Úloha: Nasadiť stromy pred panelákom na ul. Gabajova 7
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
Termín: apríl - máj 2012
3/4-2012
Pripomienka p. Zelného z Bajzovej ulice: Nesúhlasí so zámerom nezdvojsmerniť Poľnú ulicu. Namieta, ţe
Bajzova ulica je dvojsmerná a nespĺňa na to podmienky a Poľná ulica je jednosmerná, ale spĺňa podmienky aj na
zdvojsmernenie. (poznámka: Proti zdvojsmerneniu Poľnej ulice bola daná petícia občanov – bod 2/2-2012)
Úloha: Prehodnotriť zdvojsmernenie Poľnej ulice
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: apríl - máj 2012
4/4-2012
Pripomienka p. Zelného: pred ZŠ Javorkova ul,. na Hlinskej ulici je prechod pre chodcov, ktorý končí na
ostrovčeku trávnatej plochy, odtiaľ ďalej ľudia pokračujú smerom k Junioru kríţom cez parkovisko. Keďţe tadiaľ
prechádza aj dosť detí, takáto trasa je pre ne nebezpečná, pretoţe sa stáva nasledovné: pred semaforom
prechodu pri škole zastanú auta na červenú, niektorí vodiči však v snahe nečakať na svetelnú signalizáciu, obídu
autá pred nimi tak, ţe zabočia na parkovisko, prejdú ním (tým obídu svetelné signalizáciu) a za prechodom sa

napoja na hlavnú cestu na Hlinskej ulici. Niektorí cez uvedené parkovisko prechádzajú rýchlo, čím ohrozujú
chodcov, ktorí tadiaľ prechádzajú. Návrhy: vyznačiť prechod pre chodcov aj v teritóriu parkovisku, tak aby jeden
prechod plynule pokračoval druhým aţ na chodník smerom k Junioru alebo dať na parkovisko spomaľovač a pod.
Úloha: Zvýšiť bezpečnosť prechodu chodcov cez parkovisko, ktoré nadväzuje na vyznačený prechod pre
chodcov pri ZŠ Javorkova ul.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: apríl - máj 2012
-

-

Občania vyjadrili spokojnosť, ţe sa zrušila prevádzka pohostinského zariadenia Extrem bar, teraz je v tejto
oblasti pokoj.
Prítomní príslušníci Mestskej polície oboznámili prítomných o tom, ţe ak sa občania niektorej časti mesta
rozhodnú napísať petíciu za zabezpečenie čistoty a poriadku (napr. ak je v niektorej časti mesta neporiadok
v dôsledku nekultúrneho správania sa ľudí, ktorí opúšťajú v nočných hodinách pohostinské zariadenie alebo
diskotéky), polícia na základe petície bude robiť pravidelné kontroly uvedených verejných priestorov a aj
kontroly prevádzok pohostinských zariadení, ktoré by mali byť spoluzodpovedné za čistotu a poriadok
v danom mieste, ak chcú mať prevádzku otvorenú aj v nočných hodinách (teda, ţe takáto petícia má
význam).
príslušníci Mestskej polície oboznámili tieţ prítomných o tom, ţe Mesto Ţilina v spolupráci so štátnym
stavebným dohľadom rieši problém budovy bývalej sódovkárne, ktorá ohrozuje bezpečnosť prostredia
(prepadnutá strecha a pod.).

Na vedomie
MsÚ Ţilina -

prednosta MsÚ Ţiline
odbor dopravy MsÚ v Ţiline
odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline
hlavný kontrolór MsÚ v Ţiline

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík
Príloha: zápisnica s podpismi prítomných


PREZENČNÁ LISTINA ZO ZASADNUTIA MV Č.2 č. 1/2012 KONANÉHO DŇA 04. 04. 2012
o 17.00 hod

Poslanci:
Peter Ničík
Štefan Pieš
Hostia:
p. Jandák
p. Peter Chromiak
p. Ján Zelný
p. Marián Jeluš (Mestská polícia)
p. Ján Capko (Mestská polícia)

