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., Peter Ničík, Mgr., Kolenčiak Miroslav
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MV KONANÉHO DŇA 07. 06. 2017 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
FIABÁNE Peter, Mgr.
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KOLENČIAK Miroslav
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Prítomný
Neprítomný - ospravedlnený
Prítomný
Neprítomný - ospravedlnený

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
Riešenie podnetov z minulých zasadnutí – ODPOVEDE KOMPETENTNÝCH ZÁSTUPCOV MsÚ
1. Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy:
1.Ul. Čulenova
– komunálny odpad, umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
1.1. Žiadosť o umiestnenie veľkokapacitného kontajnera pre každoročný zber objemného komunálneho
odpadu na ul. Čulenova
ODPOVEĎ:
Rozmiestnenie VKK realizujeme aj podľa návrhu miestnych poslancov, počas jesenného zberu
umiestnime VKK aj na túto lokalitu.
- zriadenie kompostéra
1.2. možnosť zriadenia komunitného kompostéra v spolupráci s mestom
ODPOVEĎ:
V prípade záujmu o komunitné kompostovanie odporúčame obrátiiť sa na OZ Kompostujme,
http://kompostuj.me/kontakt
- čistota a údržba zelene vkolí ul. Čulenova a za Vuralom .
ODPOVEĎ:
Zahrnuté do plánu prác správcu zelene.
1.3. Požiadavka obyvateľky na kontrolu územia okolo ul. Čulenova a za Vuralom po odstránení domov,
vyčistenie uvedenej lokality a následné kosenie - OPAKOVANÁ ŽIADOST
- stav cesty
1.4. upozornenie na zlý stav povrchu ulice a opakované každoročné nedostatočné a nekvalitné realizované
opravy - Odpoveď mesta o realizáci opravy výtlkov v rámci možností považujú obyvatelia za
nedostatočnú, žiadajú aby bol daný konkrétny termín opravy .
ODPOVEĎ:
Presný termín sa nedá stanoviť nakoľko sa robí údržba miestnych komunikácií podľa poradi
dôležitosti, kapacít firmy vykonávajúcej tieto opravy a závisi to aj od dostatku finančných
prostriedkov. Podnet je zaevidovaný a v priebehu roka 2017 budú upravené výtlky v tejto
lokalite.
2. Ul. Tajovského
– doprava, prechod do parku L. Štúra
2.1. zreteľne vyznačiť prechod pre chodcov cez ul. Tajovského do parku L. Štúra v časti cca 300 m od
odbočky na ul. Kraskova smerom do centra – odpoveď mesta o vykonaní obhliadky spolu s ODI a po ich
posúdení realizované doplnenie dopravného značenia – požiadavka na stanovenie termínu riešenia
ODPOVEĎ:
Termín obhliadky do konca júna 2017. – už zrealizované
– doprava
2.2. umiestnenie dopravnej značky na začiatku ul. Kraskova po odbočení z ul. Tajovského –zákaz vjazdu
nákladných vozidiel
ODPOVEĎ:
Termín obhliadky do konca júna 2017.

– osvetlenie
2.3. nedostatočné osvetlenie ul. Tajovského pri odbočke na ul. Kraskova – zverejniť v Radničných
novinách prípadne v regionálnej tlači etapizáciu a rozsah pripravovanej výmeny VO.
Nevybavené opakovaná požiadavka
– údržba zelene
2.4. vyhrabanie svahov nad ul. Tajovského od odbočky na ul. Kraskova smerom k nemocniciOPAKOVANÁ ŽIADOST
ODPOVEĎ:
zahrnuté do plánu prác správcu zelene
3. Ul. Nešporova – údržba zelene a čistoty
3.1. realizovať vyčistenie časti ul. Nešporova od odbočky ul. Rudnaya smerom k športovej hale
Odpoveď mesta o postupnej realizácií čistenia ulíc – požiadavka na konkrétny termín, postup a frekvenciu
čistenia ulice Nešporovej.
ODPOVEĎ:
Ulica patrí do rajónu č. 3 Hliny a čistí sa tak raz za 2 týždne. Nedá sa všade dostať, na
ulici sú osadené stĺpiky, čistiace auto tadiaľ neprejde. Harmonogram čistenia je
uverejnený na stránke mesta.
4. Ul. Hečkova – podnet Hečkova 2534
4.1.-nevhodné umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
Upozornenie na nevhodné umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na parkovisku pred bytovým domom
na ul. Hečkova 32, pri manipulácii hrozí poškodenie osobného majetku - osobných automobilov,
požiadavka na vhodnejšie umiestnenie v tejto lokalite ( trávnaté plochy vedľa parkoviska? ) –
ODPOVEĎ:
Rozmiestnenie VKK realizujeme aj podľa návrhu miestnych poslancov, počas jesenného zberu
umiestnime VKK na vhodnejšie miesto.
5. ul. Bajzova – podnety p. Kubov ( Bajzova č. 17–19, 21– 23 ) a p. Záborská ( Bajzova 13-15 )
- parkovanie
5.1. dokončenie povrchu parkoviska, zrealizovať vodorovné vyznačenie parkovacích miest - nedostatočná
odpoved mesta podnet o evidencii a možnosti realizacie - požiadavka na stanovenie konkrétneho termínu.
ODPOVEĎ:
Predpokladaný termín realizácie je do konca júla 2017 kedy by to malo byť urobené.
- komunálny odpad
5.2.. riešiť nevhodné umiestnenie kontejnerov na komunálny odpad a separovaný zber v tejto lokalite (
vybudovanie stojiska? )
ODPOVEĎ:
V riešení.
- žiadosť o vybudovanie parkovacích miest
5.3. p. Záborská predložila poslancom žiadosť ( viď príloha zápisnice ) o vybudovanie 25 parkovacích miest
pred tlačiarňou Georg, poslanci s touto požiadavkou súhlasia a týmto žiadajú príslušný odbor o stanovisko,
posúdenie žiadosti a návrh realizácie / projekt - odpoved mesta o vykonaní obhliadky a posúdenie
možnosti - požiadavka na konkrétny termín realizácie.
ODPOVEĎ:
Obhliadka bude vykonaná do konca júna 2017.
6. Ul. Hlinská a ul. Severná – podnety p. Fitzová, p. Kačnik, p. Pomsárová
- oprava cesty a parkovanie
6.1. Opakovaná žiadosť na opravu cesty ( výtlky, kaluže vody pred domami po dažďoch ) a riešenie
parkovania - požiadavka na konkrétny termín realizácie

ODPOVEĎ:
Presný termín sa nedá stanoviť nakoľko sa robí údržba miestnych komunikácií podľa poradia
dôležitosti, kapacít firmy vykonávajúcej tieto opravy a závisi to aj od dostatku finančných
prostriedkov. Podnet je zaevidovaný a v priebehu roka 2017 budú upravené výtlky v tejto
lokalite. Rovnaká odpoveď aj na obnovu vodorovného dopravného značenia s rozdielom že
v tomto roku neuvažujeme robiť značenie v tejto lokalite.
6.2. nevhodné parkovanie aut na ul. Severná v zákrute pri Váhostave, ktoré bránia prejazdu aut na odvoz
komunálneho odpadu odpoved mesta - ak je niečo v neporiadku ( neoprávnené parkovanie) treba volať
políciu – požiadavka na osadenie dopravnej značky so zákazom parkovania na tomto mieste.
Nevybavené opakovaná požiadavka
- detské ihrisko pri Váhostave medzi ul. Hlinská 36 a Severná
6.3. požiadavka na výmenu piesku, na umiestnenie tabuliek „zákaz venčenia psov“ a na prekrytie
pieskoviska v zimných mesiacov plachtou, detská šmykľavka – riešenie miesta dopadu formou gumenej
podložky
ODPOVEĎ:
Termín výmeny piesku do konca júna 2017.
- údržba zelene, čistota
6.4. požiadavka na orez stromov pozdĺž chodníka pre obytnými domami na ul Hlinská od penzionu Junior
k Váhostavu ODPOVEĎ:
na celom sídlisku Hliny boli v mesiacoch marec a apríl kompletné obliadnuté všetky dreviny
a navrhnuté ich ošetrenie, ktoré je zaradené do plánu prác správcu zelene.
6.5. požiadavka na výrub suchých stromov pri práčovni a pri schodišti pri Váhostave ( ul. Severná )
ODPOVEĎ:
zaradené do plánu prác správcu zelene.
6.6. požiadavka na prehodnotenie stavu zelene v tejto lokalite, odstránenie kríkov, orezanie stromov, nová
výsadba stromov - )
ODPOVEĎ
na celom sídlisku Hliny boli v mesiacoch marec a apríl kompletné obliadnuté všetky dreviny
a navrhnuté ich ošetrenie, ktoré je zaradené do plánu prác správcu zelene.
6.7. odstránenie neporiadku a vyčistenie svahu za garážami od Váhostavu k ZŠ Jarná ul.- )
ODPOVEĎ
V riešení.
- komunálny odpad
6.8. prehodnotenie počtov nádob na komunálny odpad a triedený zber na u. Hlinská 26 – 36, pridať
kontajneri na papier a plast + vybudovanie stojísk)
ODPOVEĎ
V riešení.
NOVÉ POŽIADAVKY :
1. Plánované financie v rozpočte pre investície v obvode
1.1. Prečo v navrhovanom rozpočte na poslednom MZ nie sú vyhradené žiadne investície do zlepšenia
stavu dlhoročne zanedbávaného verejného priestoru mesta v našom obvode / stav zelene,
komunikácií , detských ihrísk a pod.? /
2. Verejné osvetlenie - rekonštrukcia
2.1. Opakovaná požiadavka zverejniť v Radničných novinách rozsah, postup a etapizáciu
pripravovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste.

3. Ulica Hlinská
2.1. Opakovaná požiadavka konečne už riešiť aj katastrofálny stav ulice Hlinskej, v prípade daždivého
počasia je nemožný peší prístup do priľahlých bytových domov - rozsiahle zatopené plochy
dažďovou vodou. Nedostatok plôch pre parkovanie spôsobuje aj rozbahnené plochy verejnej zelene
devastovanej parkujúcimi vozidlami – požiadavka na realizáciu existujúcej štúdie rozšírenia parkovísk.
4. Verejná zeleň
4.1. Diletanské kosenie verejnej zelene, kontroluje vôbec niekto kvalitu práce poverenej firmy pre správu
a údržbu verejnej zelene – vynechané nepokosené časti v území na plochách bola realizované
kosenie, pokosená tráva ponechaná na chodníkoch , nedostatočná frekvencia kosenia, nestačia len
2 kosenia za rok, v súčasnosti sa v obvode nachádzajú nepokosené plochy s trávou skoro po pás.
4.2. Rovnaká pripomienka ešte aj pre zber lístia z verejného priestranstva, popadané a vyhrabané lístie je
je dlhé obdobie ponechané na na plochách verejnej zelene. Vyvodzuje mesto sankcie voči firme
zodpovednej za tento dlhodobo neuspokojivý stav s opakovanými sťažnosťami obyvateľov. Prečo
vedenie mesta nevypovie zmluvu s týmto správcom?
5. Predajné stánky
5.1. Pripomienka k existujúcim predajným stánkom v území nášho obvodu ale aj celého mesta, ich
existujúci vzhľad a úroveň predaja nezodpovedajú súčasným požiadavkam, neuvažuje vedenie mesta
o ukončení nájomných zmlúv na pozemkoch pod stánkami a celkovej kultivácii týchto plôch a tým aj
verejného priestoru?

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Dušan Maňák
Na vedomie
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP
MsÚ Žilina – vedúci odboru dopravy

