Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 02.04. 2014 v MsÚ Žilina
Prítomní poslanci : pp. Popluhár, Brezovská, Zuzík
Prítomní hostia : kpt. Jeluš – 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
Požiadavky boli postúpené na priame vybavenie vecne príslušným organizačným útvarom
MsÚ v Žiline.
K požiadavke č. 3 zo dňa 05.03. 2014 – čistenie ulíc, mesta -> sa o.i. vyjadril p. V. B., ktorý
informoval o priebehu a výsledku stretnutia so zamestnancami mesta Žilina :
„spočiatku neochota, nezáujem zo strany zamestnancov mesta, počas rokovania neustále
zdôrazňované ako sa nedá namiesto hľadania riešenia, nakoniec dohodnutá súčinnosť - MsÚ,
občan, MsP, firmy zabezpečujúce čistotu chodníkov, PK v meste. Dohodnutá i kontrola – Ul.
Gabajova –> napriek umiestneniu príslušnej DZ, vodiči DZ nerešpektovali -> nebolo možné
dôkladne vyčistiť danú ulicu -> skvalitniť spoluprácu s MsP v Žiline.“ ( doložené foto )
Následne predložené iné foto : pred a po čistení ul. Orolskej -> „nič nezmenené, ulica v pôvodnom stave. Je to o prístupe zamestnancov, uvediem aj iný príklad – Ul. Zaymusova –
autá neparkujú a celá ulica hlavne pri ZŠ je špinavá, aká potom bude argumentácia ...“
Aj ostatní prítomní občania poukázali, že s čistotou mesta to nie je v poriadku.
Návrh :
- „dôkladná kontrola zo strany zodpovedných zamestnancov mesta Žilina, dôležité sú
výsledky,
- uhrádzať len za skutočne vykonané práce (nie za celé nevyčistené ulice), len napr. za
tretinu .“
K bodu č. 3
P. Brezovská informovala o Pohotovostnom fonde na rok 2014 - občania majú možnosť
predkladať projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie členom výboru VO č. 1. FP sú účelovo
viazané do konca roku 2014.
Predložená žiadosť p. M. Kulichovej - vedúcej DJ Hliny III – nebola prejednaná, nakoľko
účel nezodpovedal schváleným zásadám poskytovania PF za rok 2014, požadovaná suma vo
výške 900,- EUR = vysoká. Odporúčané - prepracovať. Občania časti Hliny 8, prejavili
záujem o revitalizáciu zelene v predzáhradkách pred obytnými blokmi. P. Brezovská poskytla
bližšie info. Žiadosť/ti bude/dú dodatočne predložená/né.
K bodu č. 4
Požiadavky ( vrátane písomných, telefonických ) občanov :
1/ Čistenie pozemných komunikácií – výhrady / viď zápisnica z 05.03. 2014, zápisnica zo
dňa 02.04. 2014 bod 2

2/ Letné terasy – Ul. A. Bernoláka 44 – žiadosť o výnimku - na predchádzajúcom stretnutí
p. Ing. Sedlák (Vinotéka Ul. A. Bernoláka) poukázal, že príslušné VZN o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na
území mesta Žilina platí, vznesené výhrady voči postupu OS, MsÚ v Žiline (zápisnica 05.03. 14 )
– meniť dispozíciu a konkrétne šírku zmenšiť o 60 cm letnej terasy.
Uvedené bolo p. Popluhárom odprezentované ( podľa dohody) na zasadnutí MR v Žiline dňa 10.
03. 2014. P. Brezovská poukázala na uvedený problém aj na pracovnej porade dňa 10. 03. 2014.
Poslancom VO č. 1 zaslaná elektronicky žiadosť INEXIS s.r.o. A. Bernoláka 44, Žilina
o žiadosť o výnimku v súvislosti s vybavením sezónneho posedenia. Žiadosť zaslaná aj na
priame vybavenie na MsÚ v Žiline.

3/ Vnútroblok Hliny I. – využitie zelene – dotaz zo strany poslanca MUDr. Zuzíka
Na stretnutí dňa 05. 03. 2014 vznesená požiadavka občanov – 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 ). Pán poslanec M. Zuzík po skončení stretnutia dňa
05. 03. 2014 zrealizoval obhliadku vnútrobloku, poslancov informoval, že požiadavku
občanov doručil na MsÚ v Žiline, odbor majetko-právny.
Doposiaľ nemá žiadne vyjadrenie zo strany mesta -> v akom štádiu sa predmetná žiadosť
nachádza ?
( list 640/2014 – 1728/2014 – OPM – UHL, zo dňa 27. 03. 2014) - odpoveď mesta p. Dr.
Alexíkovi – viď email zaslaný poslancom VO 1 - dr. Ulaherom dňa 03. 04. 2014
4/ Orezávky , hrabanie /odstraňovanie opadaného lístia, výrub - požiadavka
a/ poďakovanie T+T, zamestnancom mesta, OŽP za vyčistenie priestoru pri MŠ, ZŠ
Hliny 8, Ul. Lichardova,
b/ požiadavka odstránenia lístia pri estakáde / Hliny 8/,
c/ Veľká Okružná 391/2, 393/3 – pozemky = majetok mesta, požiadavka občanov o výrub
smreku (vysokého cca 16 m) a orezávku 2 tují -> požiadavka doručená na MsÚ v Žiline,
prekonzultované so zodpovednými zamestnancami MsÚ = kritika, nezáujem, neochota riešiť
požiadavky občanov, poslanci ponúkli občanom možnosť využitia pohotovostného fondu na
revitalizáciu zelene.
Prisľúbené, že podnet bude postúpený na priame vybavenie na OŽP. Občania budú
informovaní.
( aj telefonicky prekonzultované s Ing. A. Vidrom dňa 03. 04. 2014)
5/Detské ihrisko – vybudovanie – umiestniť jednoduché a cenovo prijateľné detské
preliezky, hojdačky na ul. Lichardova pri MŠ, ZŠ.
6/Zdojsmerniť Ul. Kuzmányho = iniciovať stretnutie s DI OR PZ SR, „odľahčiť“ Ul. Veľká
Okružná.
7/ Nesúhlas občanov mesta Žilina (Bulvár) voči výstavbe podľa pôvodného návrhu výstavno-predajného pavilónu.
Prítomní, vyjadrili obavy, že investor začne výstavbu -> aký je postoj mesta? „Na súkromnom
pozemku je umiestnená nejaká kovová konštrukcia, na čo je určená ?“

Občania boli informovaní : Vedeniu mesta bola doručená v minulosti aj petícia od občanov,
petíciu podpísalo 300 Žilinčanov. Sú za zachovanie zelene a proti výstavbe nákupného
komplexu na Bulvári, mesto už koná v zmysle platnej legislatívy pri vyvlastnení pozemku,
kde sa nachádza zástavka MHD. Výstavba centra nie je zapracovaná v schválenom ÚP mesta
Žilina.
Mesto v médiach deklarovalo, že žiadna výstavba výstavno-predajného pavilónu nebude na
tomto pozemku povolená.
Poslanci (Brezovská, Ficek, Popluhár, Zuzík) vyjadrili zásadný nesúhlas / aj pri rokovaniach
s p. Hajašom – štatutárnym zástupcom spoločnosti cdd consulting, s výstavbou nákupného
centra, sú proti zahusťovaniu, likvidácií zelene v centre mesta ..., sú na strane vedenia mesta
a občanov.
( telefonicky prekonzultované s Mgr. A. Trnovcom – prednostom úradu, dňa 03. 04. 2014)
8/ Staré trhovisko = hanba mesta – hľadať riešenia spolu s majiteľmi.
K bodu č. 5
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
V Žiline 03. 04. 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

