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. – predseda MV č. 2
Peter Ničík, Mgr. Ing. – sekretár MV č. 2
Kolenčiak Miroslav
ZÁPISNICA č. 03/2015 ZO ZASADNUTIA MV č. 2 KONANÉHO DŇA 04. 03. 2015 o 17.00 hod.
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
FIABÁNE Peter, Mgr.
NIČÍK Peter, Mgr. Ing.
KOLENČIAK Miroslav
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Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu

Prítomný
Prítomný
Prítomný
Neprítomný – ospravedlnený

Poslanci ďakujú mestu Žilina, že reagovalo na ich podnet a zorganizovalo stretnutie občanov s odborníkmi
a zástupcami mesta vo veci Revitalizácie parkuj na Bôriku. Do budúcnosti prosíme na takýchto stretnutiach
zabezpečiť aj notebook, dataprojektor a plátno, aby pripravené obrazové materiály mohli byť ľahšie
viditeľné pre všetkých zúčastnených občanov.
Občania navrhujú zorganizovať takúto diskusiu pri každej revitalizácii verejného priestoru.
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy:
(v číslovaní bodov prvé číslo znamená číslo zápisnice)
3/1/2015 – Sťažnosť z Hlín 7: motorové vozidlá chodia často po trávnikoch. Občania sa pýtajú, či mesto
nemôže viac kontrolovať takéto vozidlá v uvedených prípadoch alebo obmedziť vstup vozidiel na trávniky
tak, aby po nich nechodili (kamenné kvetináče a pod.).
3/2/2015 – Otázka občanov: Ako sa ďalej nakladá s drevom, ktoré ostane po výruboch? Podnet: Nie je
možné z takéhoto dreva vytvoriť niečo užitočné pre občanov (lavičky, jednoduché hojdačky, stupienky,
labyrint pre deti a pod.)?
3/3/2015 – Na Hečkovej ulici sa v minulosti vyrúbali 4 stromy. Budú sa tu sadiť náhradné stromy?
3/4/2015 – Sneh sa roztopil a všade je veľa špiny: Ako a kedy to chce mesto riešiť?
3/5/2015 – Požiadavka z Hlín 7: viac opatrení na zabezpečenie bezbariérovosti chodníkov, tiež požiadavka
na bezpečné chodníky pre mamičky s kočíkmi.
PODNETY OBČANOV K REVITALIZÁCII PARKU NA BÔRIKU:
3/6/2015 – Mnohí občania sú pobúrení, že sa má zatrubniť potok Všivák v parku na Bôriku. Žiadajú mesto,
aby obnovilo konanie so štátnymi orgánmi, ktoré takýto výrub povolili a presadilo, aby sa Všivák
NEZATRUBŇOVAL.
3/7/2015 – Žiadosť občanov, aby mesto vysporiadalo nelegálne odtoky kanalizácie rodinných domov do
Všiváka.

3/8/2015 – Občania žiadajú, aby mesto zorganizovalo stretnutie s kompetentnými inštitúciami (Sevak
a pod.), ktoré môžu pomôcť vyriešiť čistotu a stav potoka Všivák - jeho technický i estetický stav nie je
v poriadku.
3/9/2015 – Zverejniť na web stránke mesta informácie o prerozdelení financií na revitalizáciu parku.
3/10/2015 – Zverejniť na web stránke mesta informácie o pláne revitalizácie parku (postupnosť krokov)
a najmä novej výsadby.
3/11/2015 – Zverejniť na web stránke mesta vizualizáciu parku – ako bude vyzerať park tri roky po
plánovaných úpravách (vizualizácia - rok 2018).
3/12/2015 – Otázka: Bude sa konať na práce súvisiace s revitalizáciou parku verejné obstarávanie? Ak
áno, v ktorých položkách?
3/13/2015 – Podnet: Pod mostom v parku by mohli byť verejné toalety a mal by sa o ne niekto starať.
3/14/2015 – Podnet: nahradiť gabióny niečím iným (živým plotom a pod.).
3/15/2015 – Podnet: v rámci výsadby vysadiť v parku viac ihličnatých stromov, viac sekvojí a platanov.
3/16/2015 – Podnet: v parku zabezpečiť odpadové koše aj na psie výkaly.
3/17/2015 – Podnet: zmena nivelity – aby paralelná cesta (ul. Tajovského) vedľa parku bola pod úrovňou
parku.
3/18/2015 – Podnet: v parku zabezpečiť protihlukové steny.
3/19/2015 – Podnet: v parku zabezpečiť drenáž.
3/20/2015 – Podnet: neuzamykať prípadné novopostavené detské ihriská, ale radšej ich ohradiť živým
plotom.
3/21/2015 – Podnet: vybudovať v parku altánok.
3/22/2015 – Podnet: najprv vysadiť nové stromy, potom rúbať staré.
3/23/2015 – Podnet: nestavať v parku objekty typu „rozhľadňa“, radšej menej asfaltu, betónu a železa a čo
najviac prírodných materiálov.
3/24/2015 – Podnet: park by mal slúžiť predovšetkým na oddych a relax: teda viac ticha, viac zelene, viac
pokoja, viac čistej vody (čistý Všivák cez park), možno jazierko, park bez cyklistov, bez hlučných športov.
3/25/2015 – Podnet: park ako uzavretý celok, v nočných hodinách zatvorený, cez deň park bez bicyklov,
kolobežiek a psov. Ohradiť park múrom: kombinovať múr z tehál, dreva, zliatiny, ktorý môže z vnútornej
strany obrastať zeleňou.
3/26/2015 – Podnet: chodníky v parku: nie z dlažby alebo asfaltu, ale zo sypaného štrku (tak ako
v Budatíne), lavičky – pohodlné lavičky – len z dreva.
3/27/2015 – Podnet: citlivo zvážiť výrub stromov: uskutočniť len výrub chorých stromov.

Na vedomie
MsÚ Žilina – prednosta MsÚ
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu :
Mgr. Ing. Peter Ničík
Príloha:
zápisnica s podpismi prítomných

