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 06. 12. 2017 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
FIABÁNE Peter, Mgr.
NIČÍK Peter, Mgr.
KOLENČIAK Miroslav

0903 535 345 041-72 32 097
0903 534 434
0907 806 072
0917 177 720

ma.at@stonline.sk
fibo@stonline.sk
peter.nicik@gmail.com
miroslav.kolenciak@gmail.com

Prítomný
Prítomný
PN - ospravedlnený
Prítomný

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
1. Obyvateľ ulice Severná pán Matúš
1.1. Do dnešného dňa nie je stále pozbierané lístie v obvode aj keď v iných častiach mesta je pozbierané
1.2. Rovnako nie sú v obvode vyčistené chodníky od popadaného lístia
1.3. Detské ihrisko Hlinská 39 dlhodobo neudržiavané v dezolátnom stave
1.4. Severná 39 až 49 – opakovaná požiadavka na orezanie stromov, požadované už pred rokom, dodnes
nerealizované, bránia aj lepšej funkcii verejného osvetlenia pri pohyb chodcov
1.5. Má mesto spracovanú koncepciu parkovania, nedostatočné plochy pre parkovanie , parkovanie na
plochách zelene, poškodzovanie zelene.
1.6. Nedostatočné čistenie kanalizačných vpustí, znamenajúce ich nefunkčnosť pri výdatných dažďoch
1.7. Priestor medzi protihlukovou stenou a garážami pri ZŠ Jarná znečistený odpadkami požiadavka
vyčistiť aspoň raz do roka, je tento priestor vôbec v pláne údržby?
1.8. Výjazd z ulice Jarnej na privádzač Rajecká cesta, nedostatočný rozhľad, kolízne miesto, požiadavka
obnoviť tu zrkadlo pre zlepšenie dopravných pomerov.
2. Obyvateľ ulice Hlinská pán Kačník
2.1. Hlinská 34, 36, 38 opakovaná požiadavka na údržbu zelene, na orezanie existujúcich stromov
2.2. Hlinská 30, 28, 26 doplniť aspoň dve nové lampy verejného osvetlenia, opakovaná požiadavka na
zverejnenie pripravovanej koncepcie rekonštrukcie verejného osvetlenia pre možnosť
pripomienkovania obyvateľmi.
3. pani Franeková
3.1. Bude pripravovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia riešená inteligentným systémom premenlivej
intenzity osvetlenia v závislosti od pohybu okoloidúcich
3.2. Riešiť chýbajúce verejné osvetlenie pešieho chodníka pozdĺž komunikácie Solinky – Vlčince.
3.3. Má mesto Žilina platnú koncepciu čistenia verejných priestorov, mnohé plochy neboli čistené viacero
rokov, mesto Žilina je špinavé a zanedbané.
3.4. Prečo spoločnosť ktorá má na starosti vývoz TKO nemá od mesta uloženú aj povinnosť čistiť priestory
v okolí kontajnerov na TKO, ktoré sú permanentne znečistené. Ak takú má tak ju nevykonáva
3.5. Aktivita kompostujeme , či sa bude sa rozširovať okrem existujúcich lokalít aj do iných častí mesta.

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
Msú Žilina – vedúci investičného odboru

