Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 05.03. 2014 v MsÚ Žilina
Prítomní poslanci : pp. Popluhár, Brezovská, Ficek, Zuzík
Prítomní hostia : kpt. Capko – MsP v Žiline
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
K bodu č. 1
Stretnutie otvorila p. Brezovská- predseda VO č. 1.
K bodu č. 2
Vyhodnotenie požiadaviek 2013 je spracované a zverejnené na web. stránke mesta Žilina,
oznamy VO č. 1.
K bodu č. 3
P. Brezovská informovala o Pohotovostnom fonde na rok 2014 - občania za príslušný
volebný obvod majú možnosť predkladať projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie členom
výboru VO č. 1. FP sú účelovo viazané do konca roku 2014.
K bodu č. 4
Požiadavky občanov :
Rušenie nočného pokoja a opatrenia - informácia
1/ Pán Ing. Drozdík prítomných informoval o sťažnosti p. MUDr. H. na rušenie nočného
pokoja na Ul. A. Bernoláka (reštaurácia „Na 7 schode“),následne o prijatých opatreniach na
elimináciu, odstránenie všetkých rušivých momentov. Podľa vyjadrenia majiteľa p. Ing.
Drozdíka „vznesené podnety sa v súčinnosti s príslušnými orgánmi a inštitúciami, MsP v
Žiline vyriešili.“ Sťažovateľka nebola na stretnutí s poslancami prítomná.
Všivák – kvalita vody - informácia
2/ Prítomný občan p. L. informoval poslancov VO č. 1, „že voda, ktorá tečie Všiváku je po
stretnutí s poslancami VO č. 1 v mesiaci 2/2014 a po stretnutí s p. Ing. Gáborom z Povodia
Váhu menej znečistená, nezapácha.“
Čistenie pozemných komunikácií - výhrady
3/Čistenie pozemných komunikácií – „opätovné výhrady občanov (konkrétne ul. Orlia,
Jesenského, Veľká Okružná, nám. Požiarnikov, pri Auparku, ul. Sasinkova, Bratislavská,
Hollého, staré mesto –> občania majú záujem vedieť – kto konkrétne zodpovedá za prebratie
prác, ako si zamestnanci plnia svoje povinnosti, keď na tento problém je dlhší čas
poukazované, zapojiť do prác aj občanov rómskej národnostnej menšiny, aktivačných
pracovníkov z UPSVaR (v zmysle novely zákona o hmotnej núdzi).
-Na web. stránke mesta nie je zverejnený harmonogram prác.
-Zabezpečiť čistenie/ dezinfekciu podchodov, ktoré často slúžia na vykonávanie základných
fyziologických potrieb niektorých občanov mesta.“
- Vznesená otázka „prečo na uverejnených fa za čistenie mesta, nie je konkrétne uvedené,
ktoré komunikácie boli v príslušnom období čistené, potom majú občania dojem, že napr. fa
vo výške cca 14 000 EUR firme R. za práce vykonané v mesiaci január 2014 je vysoká ).“

„Občania majú záujem kontrolovať vykonané práce, nakoľko ide o financie všetkých
obyvateľov mesta Žilina.“
Zo strany poslancov bolo vysvetlené, aký je postup mesta.
OZ Mulica – opatrenia pre cyklistov - informácia
4/ Ing. M. B. - OZ Mulica prítomných oboznámil s projektmi, opatrenia pre cyklistov, ktoré
OZ Mulica má záujem v meste Žilina realizovať.
a/ „1. projekt, ktorý by sa mal realizovať na križovatke pri ŽSK je pred schválený Ing. I.
Liškom (vedúci odboru dopravy, MsÚ v Žiline) a p. Mihálkom ( Dopravný inšpektorát OR
PZ v Žiline). Zámerom projektu je vyznačiť zmenu stop čiary. Projekty sa realizujú aj v iných
európskych krajinách, ČR. Zajtra t.j. 06.03.2014 na zasadnutí Dopravnej komisie pri MsZ
v Žiline, sa členovia k predloženému projektu vyjadria. Zvyšné 2 projekty (Ul. V. Spanyola,
V. Okružná) doposiaľ neboli schválené. Potrebné robiť osvetu medzi občanmi.“
-diskusia k predloženému projektu –> poslanci sa bližšie dotazovali na dopad/vplyv/
bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
Letné terasy – požiadavka
5/ P. Ing. Sedláka (Vinotéka Ul. A. Bernoláka) poukázal, že príslušné VZN o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na
území mesta Žilina je účinné ->
- „je možné zo strany mesta Žilina vydať povolenie na umiestňovanie, prevádzkovanie sezónnych
vonkajších obslužných zariadení na dobu dlhšiu ako 1 rok ?“
- „výhrady na postup odboru stavebného, MsÚ v Žiline – Ing. Arch. A. R. pri povoľovaní
o umiestnení, prevádzkovaní sezónnych vonkajších obslužných zariadení - letných terás na Ul. A.
Bernoláka, pri ich konštrukcií, prekrytí, priestore a podobne.“
Uvedené bude p. Popluhárom odprezentované na zasadnutí MR v Žiline dňa 10. 03. 2014.

Vnútroblok Hliny I. – využitie zelene
6/ Požiadavka občanov – nie odkúpiť(p. Balážiová – 2012/13 – nesúhlas zo strany mesta) , ale
revitalizovať /využiť zeleň vo vnútrobloku Hliny I (k.ú. Žilina, par. č. 624). Uvedený
pozemok je vo vlastníctve mesta, pozemok je oplotený, uzamknutý -> sprístupniť pozemok
občanom bývajúcim na Hlinách I (roh Ul. V. Okružná a Ul. V. Spanyola ), poslancami VO 1
oboznámení aj o možnosti využitia Pohotovostného fondu na rok 2014, na základe
predloženého projektu, projekt s finančnými nákladmi bude odovzdaný na najbližšom
stretnutí s občanmi.
Dohodnuté, že pán poslanec M. Zuzík po skončení stretnutia zrealizuje obhliadku vnútrobloku
a bude poslancov priebežne informovať.
K bodu č. 5
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
V Žiline 06. 03. 2014
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1
Na vedomie :
MsÚ v Žiline – Mgr. S. Šošková
Poslanci VO č. 1
MsP v Žiline

