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Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
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Prítomný
Prítomný
Prítomný

Vzhľadom na to, že z posledného zasadnutia MV č. 2 (3.12.2014) nebol urobený zápis, pripomienky
a požiadavky prítomných zaraďujeme do zápisu z tohto výboru
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy:
(v číslovaní bodov prvé číslo znamená číslo zápisnice)
2/1/2015 - V okolí paneláku (Hlinská ulica č. 30) a zastávky MHD Poľná sú umiestnené viaceré kontajnery
na odpad, ktoré slúžia pre viac panelákov. Okolie kontajnerov je veľmi často znečistené, občania sú
nespokojní s neporiadkom priamo pred ich oknami. Riešení je niekoľko: napríklad prerozdelenie
kontajnerov tak, aby pri každom paneláku boli kontajnery pre príslušný panelák (a nie pri jednom paneláku
kontajnery pre viaceré paneláky). Tento problém treba riešiť priamo s občanmi príslušných panelákov, aby
oni sami rozhodli, kde chcú kontajnery mať.
2/2/2015 - Pred panelákom na Hlinskej ulici č. 30 je priestor pre skalku, o ktorú sa starajú obyvatelia
paneláku, tu však často chodia autá, ktoré jazdia aj cez trávnik, a tak znehodnocujú priestor pre kvety.
Občania navrhujú tento problém riešiť buď osadením kamenných kvetináčov na hranici medzi skalkou
a cestou alebo po komunikácii s MsÚ za prispenia dobrovoľníkov doviezť väčšie kamene a osadiť ich na
hranici cesty a skalky.
2/3/2015 - V okolí MŠ v areáli ZŠ V. Javorku bývajú často odpadkami znečistené verejné priestory. Treba
viac dohliadnuť na upratovanie priestorov v okolí MŠ.
2/4/2015 - V MŠ v areáli ZŠ V. Javorku je nedostatočné vonkajšie vybavenie pre trávenie voľného času
detí. Pri škôlke sa nachádza len pieskovisko, chýbajú preliezky, kolotoče a pod.
2/5/2015 - Na ulici Hečkovej veľmi často parkujú autá na chodníku. Tieto autá obmedzujú chodcov, no
najmä deti predškolského veku, ktoré tadiaľ chodia na vychádzky cestou z/do materskej škôlky.
2/6/2015 - Na uliciach Hečkovej, Hlinskej, Poľnej... si niektorí obyvatelia sami kosia trávu pred panelákmi.
Treba zistiť informácie (napr. za rok 2014) o doterajších nákladoch na zmluvne objednaná kosenie vo
volebnom obvode č. 2, a analyzovať, či by v budúcnosti nebol efektívnejší spôsob starostlivosti o zelené
plochy, keby mesto platilo len zopár ľudí, ktorí budú pravidelne kosiť trávu vo volebnom obvode č. 2.
2/7/2015 - Občania rodinných domov VO č.2 sa pýtajú, ako má mesto vyriešený odvoz ich jesenného lístia
zo záhrad rodinných domov.

2/8/2015 - Občania upozornili na nevyhovujúci stav pieskovísk na Hlinách 5 a Hlinách 7.
2/9/2015 - Na bývalom basketbalovom ihrisku oproti ZŠ Jarná teraz parkujú autá. Treba opraviť ihrisko
a uviesť ho do takého stavu, aby tam deti a občania mohli opäť športovať.
210/2015 - Zastávka MHD Poľná pri panelákoch na Hlinskej ulici je pravidelne znečistená, najmä
cigaretovými nedopalkami. Občania raz za čas dobrovoľnícky upracú zastávku i jej okolie, no majú
požiadavku, aby príslušníci Mestskej polície čo najčastejšie (najlepšie ráno a poobede) pokutovali
nedovolené fajčenie na zastávke.
2/11/2015 - Mnohých občanov Bôrika (najmä z ulíc Tajovského, Rudnaya, Poľná, Bôrická cesta...) trápi
problém hlučnej a pre chodcov nebezpečnej dopravy v tejto časti mesta. Problém je tak naliehavý, že
občania spísali petíciu, preto si myslíme, že systémové riešenie upokojenia dopravy na Bôriku (napríklad
prostredníctvom zjednosmernenia dopravy, značiek obmedzujúcich rýchlosť, častých kontrol merania
rýchlosti, spomaľovačov a pod.) má byť jednou z priorít mesta v roku 2015.
2/12/2015 – Viacerých občanov trápi, že sa má (podľa ich slov) v parku na Bôriku do konca marca „vyrúbať
takmer polovica stromov i všetky ostatné porasty“ a pýtajú sa, či je to preto, že mesto chce preinvestovať
milión eur viazaných na konkrétny účel - obnovu drevín. Majú obavu, že mesto prichádza o ďalší park.
Taktiež sa pýtajú, čo bude s potokom Všivák, či keď znova príde prietrž upchá sa priepusť pri nemocnici a
voda z Malého diela nám park i domy znova zatopí? Žiadame konkrétne odpovede na uvedené otázky.
2/13/2015 – Viacerí občania sú nespokojní s postojom mesta v oblasti riešenia čistoty a dopravy. Vadí im,
že mesto nemá pasportizáciu stavu ciest, chodníkov, zelených plôch; nemá systémové mapovanie stavu
verejných priestorov a často potom rieši len problémy, pomenované opakovanými sťažnosťami obyvateľov
mesta.
2/14/2015 – Požiadavka občanov z Ružovej ulice: rozšíriť Ružovú ulicu z dôvodu zvýšenia parkovacej
kapacity na tejto ulici.
2/15/2015 – Návrh občanov na čistenie mesta (najmä parkovacích miest) na komunikáciách vychádzajúci
zo skúsenosti z európskych miest: čistenie ulíc riešiť prostredníctvom harmonogramu čistenia, kedy sa
oznámi vodičom príslušných zón, že sa budú čistiť konkrétne miesta (zóny) a že v čase čistenia
jednotlivých zón nemajú parkovať v uvedených zónach.
2/16/2015 – Požiadavka občanov Ružovej ulice: zjednosmerniť Ružovú ulicu v smere od gymnázia
a prepojiť ju s ulicou V. Javorku..
2/17/2015 – Opakovaná sťažnosť: chodník od parku na Bôriku k ceste k Paľovej búde – viaceré kríky treba
orezať (v lete sú prerastené a zasahujú do chodníka). V jeseni minulého roku sa síce už robili nejaké
úpravy, ale neboli dostatočné.
2/18/2015 – Na chodníku na Veľký diel bol spadnutý strom (3.2. i 4.2.).
2/19/2015 – Opakovaná sťažnosť: nie je dostatočné osvetlenie chodníka od Bôrického parku k Paľovej
búde. Občania chcú vedieť, kedy mesto pristúpi k rekonštrukcii osvetlenia tak, aby bolo dostatočné.
2/20/2015 – Občania chcú vedieť, akú má mesto konkrétnu predstavu (zóna, ulica, mesiac, rok)
o rekonštrukcii a budovaní osvetlenia v meste Žilina v najbližších rokoch.

2/21/2015 – Poslanci za volebný obvod č. 2 na základe mnohých pripomienok občanov žiadajú, aby mesto
informovalo, kedy bude mať mesto mapovú databázu javov o svojom území (pasportizácia zelene, ulíc,
chodníkov, ciest, parkovísk, ihrísk, športovísk, skládok, území so zvýšenou kriminalitou...) tak, aby mesto
mohlo navrhnúť a zaradiť do rozpočtu opatrenia na zlepšenie kvality života v meste Žilina.
2/22/2015 – Bajzova ulica: pri poslednej snehovej kalamite na Bajzovej 26 – 34 popadané stromy poškodili
cca 5 zaparkovaných vozidiel na pozemku, ktorého vlastníkom je Zdravotné stredisko. Občania žiadajú
vysporiadať tento pozemok tak, aby bol majetkom mesta.
2/23/2015 – V súvislosti s kalamitou uvedenou v predchádzajúcom bode, občania žiadajú, aby mesto –
odbor ŽP a Mestská polícia upozornili vlastníka Zdravotného strediska na povinnosť na ich pozemku riešiť
údržbu stromov, ktoré môžu ohroziť zdravie a poškodiť majetok.
2/24/2015 – Vzhľadom na nedostatočnú personálnu kapacitu Mestskej polície, občania sa pýtajú, či môžu
dobrovoľníci regulovať dopravu najmä ráno na prechodoch cez cestu v blízkostí školských zariadení.
2/25/2015 – Občania navrhujú, aby bola na zastávkach MHD zverejnená informácia o tom, že fajčenie na
zastávkach je zakázané s možnosťou pokutovania a následne, aby mestská polícia pokutovala takéto
nedovolené fajčenie.
2/26/2015 – Poslanci za volebný obvod č. 2 navrhujú, aby príslušníkov Mestskej polície, ktorí vyberajú
pokuty za neoprávnené parkovanie, platila Žilinská parkovacia spoločnosť. Ušetrené financie sa môžu
použiť na zvýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície v uliciach mesta Žilina.
2/27/2015 – Poslanec Miroslav Kolenčiak informoval (na základe vlastnej skúsenosti i opakovaných
sťažností občanov), že naďalej pretrváva kritická situácia (hluk, poškodzovanie vozidiel a mestského
majetku...) v oblasti narušovania verejného poriadku pri odchode návštevníkov z diskobaru ULaLa (utorok,
piatok, sobota) na Hlinách 7 a následne aj na ceste na študentské internáty na Veľkom dieli (trasa Hliny 7 –
Bôrik – Vlčince), najmä v hodinách 24.00 – 5.00. Je potrebné v uvedenom čase zabezpečiť posilnené
hliadky Mestskej polície v tomto i širšom priestore, prípadne situáciu riešiť ďalšími opatreniami (kamery,
osvetlenie...). Majiteľ baru v minulosti ústretovo pristupoval k eliminovaniu nežiaducich javov v súvislosti
s odchodom návštevníkov z diskotéky, no súčasné opatrenia nie sú dostatočné. Je pravdepodobné, že
drobnú kriminalitu robí len malá skupina (malé skupiny) ľudí, je potrebné zamerať sa na nich.
Na vedomie
MsÚ Žilina – prednosta MsÚ
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu :
Mgr. Ing. Peter Ničík
Príloha:
zápisnica s podpismi prítomných

