 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. 9/2012 ZO ZASADNUTIA MV č. 2 KONANÉHO DŇA 7. 11. 2012 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 október 2012
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy, november – 2012 – nevyriešené
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky)
1/11-2012
Pripomienka pána Petra Chromiaka k odpovedi odboru dopravy na úlohu
13/6 - 2012 o odstránení nefunkčných stĺpov osvetlenia pešieho chodníka, ktorý spája Park Ľ. Štúra a Paľovu búdu:
Treba odstrániť aspoň stĺp nachádzajúci sa pri spojnici ciest Malý diel
a Paľova búda, ktorý svojím potenciálnym zrútením môţe ohroziť zdravie
chodcov.
Úloha: Odstrániť nebezpečný stĺp
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: do 30. novembra 2012
2/11-2012
Pripomienka vo veci rekonštrukcia Bajzovej ulice – projekt na rekonštrukciu tejto ulice bol uţ spracovaný, na
niektoré časti boli vydané aj stavebné povolenia. Občania Bajzovej ulice sa pýtajú, kedy sa bude tento projekt
realizovať.
Úloha: Uviesť stanovisko mesta, kedy sa bude realizovať projekt rekonštrukcie Bajzovej ulice.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: do 30. novembra 2012
3/11-2012
Upozornenie p. Chromiaka na ohnutú značku na ulici Na Malý Diel pri
spoločnosti Reality holding, ktorú poškodili neznámi vandali.
Úloha: Opraviť dopravnú značku.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: do 30. novembra 2012

Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy, november – 2012 – vyriešené
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky)
4/11-2012
Marián Badura (rozhorčený anonym) má nasledovnú pripomienku - úsek od Carrefouru aţ po Univerzitu v dĺţke
cca 1 km je rizikovým miestom kaţdou cestou za vzdelaním: rozbitá cesta, mnoţstvo prechádzajúcich aut, ţiaden
chodník pre študentov, chýbajúce osvetlenie, kaţdý deň zaţívanie rizikových situácii, kde chýba veľmi málo, aby
došlo k ublíţeniu na zdraví alebo smrti.
Úloha: Preveriť situáciu, navrhnúť a realizovať reálne riešenie, aby sa zlepšili bezpečnosť a komfort chodcov na
uvedenej trase.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: do 30. novembra 2012
stanovisko primátora mesta:
Mesto Žilina spustilo k 01.11.2012 nové autobusové spojenie MHD Žilina, ktoré napomôže ku skvalitneniu
obslužnosti areálu Žilinskej univerzity. Mesto eviduje výraznú potrebu opravy existujúcej cesty k areálu ŽU - táto
je zaradená do investičného plánu budúceho obdobia. V tejto súvislosti treba ale podotknúť, že pod záštitou
Žilinskej univerzity sa v uvedenom úseku začali stavebné práce pre vybudovanie chodníka v spolupráci so
spoločnosťou Žilinská teplárenská, avšak pre neočakávané vnútorné investície spoločnosti sa výstavba chodníka
pozastavila. Taktiež k uvedenému úseku cesty - existuje alternatíva pre peších, a to asfaltovou cestičkou v lesíku
priamo nad ulicou.
5/11-2012
Marián Badura (rozhorčený anonym) má nasledovnú pripomienku - preveriť financovanie, účel a výstavbu cesty
(ulica Pod Hájom, pri zjazde po pravej strane asi 300 m pred prvou kriţovatkou na Solinky - luxusná široká nová
cesta, krásne chodníky po krajoch obkladané tvarovacími tehličkami, odvodňovací kanál, nový
asfalt...nadštandardná kvalita). „Novopostavená cesta smerujúca k zopár luxusným vilám končiaca osadenou
značkou „slepá ulica“ bola postavená z rozpočtu Mesta Ţilina, teda z peňazí nás všetkých daňových poplatníkov
(študentov, zamestnancov, armády dôchodcov....). Odhadujeme so spoluţiakmi, ţe výstavba tejto cesty pre
zopár vyvolených, SMERu-SD a primátorovi spriaznených osôb, mohla mať náklady vo výške cca 250.000 EUR.“
Úloha: Preveriť financovanie, účel a výstavbu uvedenej cesty.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: do 30. novembra 2012
stanovisko primátora mesta:
Spomínaná komunikácia sa stavia pre potreby zabezpečenia dopravnej obsluhy občanov miestnej časti
nazývanej Malý Diel. Uznesením mesta Žiliny č. 34/2005 zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.04.2005 mestské
zastupiteľstvo schválilo VZN č.2/2005 o zmene územného plánu sídelného útvaru Žilina „Obytný súbor IBV Malý
diel“. Zo zákona je mesto povinné pre nový obytný súbor vybudovať všetku technickú infraštruktúru potrebnú pre
fungovanie lokality pre účely bývania, a k tejto infraštruktúre patrí aj komunikácia.
Občania tejto lokality sú takisto daňovými poplatníkmi (nie malých miestnych daní a poplatkov) voči Mestu Žilina
a Slovenskej republike. Pre túto lokalitu boli pripravené dve komunikácie.
Prvá je komunikácia IBV Bôrik pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 02.07.2004, druhá je komunikácia
IBV Malý Diel, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 04.02.2008. V minulosti v roku 2006 sa začalo s
výstavbou komunikácie IBV Bôrik vo finančných možnostiach mesta. Komunikácia IBV Malý Diel rieši aj
napojenie na Pribinovu ulicu, a s výhľadom aj napojenie na Rastislavovu ulicu.
Potreba výstavby komunikácie IBV Malý Diel vzišla zo záväzku uvedeného v stavebných povoleniach rodinných
domov občanov žijúcich v tejto lokalite, v ktorých kolaudáciu rodinných domov podmieňuje kolaudáciou
prístupových ciest. Časť prístupovej komunikácie v súkromnom vlastníctve týchto občanov bola už zrealizovaná
na ich náklady (vrátane značky Slepá ulica), a tak mesto Žilina pristúpila k vybudovaniu nevyhnutnej časti
komunikácie IBV Malý Diel tak, aby sa vyhovelo záväzkom uvedeným v stavebnom povolení rodinných domov.
Na dodávateľa tejto časť komunikácie prebehlo verejné obstarávanie (VO), do ktorého bolo prihlásených 10
uchádzačov. Víťazom VO sa stala spoločnosť LU-VAS, s.r.o. so sumou 83.828,28 € s DPH, počas realizácie
vyvstala nutnosť zvýšiť únosnosť podložia výmenou podložia, na ktorú bol schválený dodatok k ZoD, celková
cena stavebných prác tak činí 95.527,02 € s DPH, a nie uvedených 250.000€. Komunikácia bola navrhnutá
v bežnom štandarde a podľa platných noriem pre výstavbu novej komunikácie z bežne používaných stavebných
materiálov pre komunikáciu. Všetky potrebné technické riešenia sú bežné a nevyhnutné pre riadne
prevádzkovanie komunikácie.

Nie som zástancom polovičatých riešení, preto je cesta vybudovaná v zmysle platných noriem, tak ako má byť,
čo dáva záruku, že najbližších minimálne 10 rokov nebude potrebné investovať do jej rekonštrukcie. Okrem toho,
ako som už spomenul, bude zásadným spôsobom riešiť dopravné zokruhovanie komunikácií Pribinova
a Rastislavova (dokončuje sa stavebné konanie, následne budú prípojky zrealizované).
6/11-2012
Pani Katarína Franeková - ţiada o opravu nefungujúcich svietidiel a dvoch svietidiel pod mostom v Parku
Ľudovíta Štúra. Na nefunkčné osvetlenie v Parku na Bôriku Mesto Ţilina upozorňovala uţ minulý rok. V skorých
ranných hodinách prechádza cez park Bôrik a všimla si nefungujúce svietidlá v parku ako aj pod mostom. Po jej
nahlásení na Údrţbu a prevádzku mestského osvetlenia Ţilina, nefungujúceho osvetlenia a nebezpečne
odkrytých káblov na svietidlách, došlo k zakrytiu týchto káblov a k oprave niektorých svietidiel.
Úloha: Preveriť financovanie, účel a výstavbu uvedenej cesty.
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline
Termín: do 30. novembra 2012
Opravené.
7/11-2012
Opakovaná pripomienka p. Podmanického vo veci blokovania vjazdu a výjazdu áut z domov na Hečkovej ulici
v prípade veľkej koncentrácie automobilov v čase konania športových podujatí v športovej hale pri ZŠ Javorkova
ul.
Úloha: Zabezpečiť vjazd a výjazd áut k domom na Hečkovej ulici.
Pán Jeluš z Mestskej polície poradil p. Podmanickému, aby v prípade, keď bude vjazd a výjazd áut na Hečkovu
ulicu zablokovaný inými autami, vždy volal Mestskú políciu, ktorá zabezpečí nápravu.
Rôzne:
Prítomní poslanci MZ č. 2 sa jednomyseľne uzniesli, ţe po Ing. Piešovi (2011) a Mgr. Ing. Ničíkovi (2012) bude
v roku 2013 sekretárom mestského výboru č. 2 Ing. Peter Fiabáne.

Na vedomie
MsÚ Ţilina:
-

prednosta MsÚ v Ţiline
odbor dopravy MsÚ v Ţiline

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík
Príloha: zápisnica s podpismi prítomných
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Dušan Maňák
Peter Ničík
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Prítomní hostia:
Peter Chromiak
pán Podmanický
Marián Jeluš (MsP)

