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. 06. 2018 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
neprítomný - ospravedlnený
neprítomný - ospravedlnený

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
1. Správca bytového domu ul. Hlinská č. 34,36,38 pán Marián Kačník
1.1. Investície do obvodu
Požiadavka na spracovanie projektovej dokumentácie komunikácie na ulici Hlinská ktorá bude riešiť zlý
technický stav spevnenej plochy, jej odvodnenie, rekonštrukciu dažďovej kanalizácie a rozšírenie
parkovacích plôch.
1.2. Dažďová kanalizácia
Opakovaná požiadavka vyčistiť zanesené vpuste dažďovej kanalizácie požiadavka na ich pravidelné
čistenie, hlavne v úseku Hlinská ulica č. 26 až 38
1.3. Verejné priestranstvo mobiliár
Priestor medzi ulicami Hlinská a Severná – opakované požiadavky na nedostatočnú údržbu zelene,
nepokosená tráva, požiadavka na opravu lavičiek a výmenu piesku v pieskoviskách
1.4. Rekonštrukcia VO
Opakovaná požiadavka na informáciu či v priestore pred bytovými domama Hlinská ulica č. 26 až 38 bude
riešené verejné osvetlenie, ak áno v akom termíne.
1.5. Poškodená dopravná značka – riziko úrazu
Dopravná značka na ulici Severnej – poškodená hrozba úrazu pádom na chodník – požiadavka hlásená na
Mestskú Políciu so žiadosťou o riešenie.
2. Manželia Mýtny – Rudiny I.
2.1. Riešenie problému asanácie a náhradného bývania
V území pripravovanej I. etapy realizácie bytovej výstavby zostali nevyriešené ešte 4 rodiny, požadujú
informáciu z vedenia mesta o spôsobe a termínu vyriešenia ich problematiky, na ich posledný list I.
viceprimátorovi nedostali žiadnu odpoveď.
3. Alžbeta Kyselová ul. Rudnayova
3.1. Problematika dopravy
Osobné motorové vozidlá jazdia po peších chodníkoch, vodiči zároveň parkujú a odstavujú svoje vozidlá
na verejných peších chodníkoch, hoci často by mohli parkovať na svojich súkromných pozemkoch.
3.2. Problematika zelene
V obvode ubúdajú zelené plochy, nesúhlasí aby mesto predávalo plochy zelene pre realizáciu stavieb..
3.3. Poplatky za tuhý komunálny odpad
Mesto nedostatočne rieši problematiku separovaného zberu na svojom území, doporučuje využiť príklady
z iných miest kde túto problematiku majú už vyriešenú, zároveň zámer mesta znížiť poplatky za TKO
v situacii keď legislatíva pripravuje zvýšenie poplatkov za skládkovanie TKO za problematický. Doporučuje
ušetrené finančné prostriedky investovať do problematiky zberu a separácie TKO v systéme separovaného
zberu.
3.4. Rušenie hlukom v dňoch pracovného pokoja
Požaduje aby mesto vypracovalo VZN ktoré zabráni rušeniu neprimeraným hlukom obyvateľov rodinných
a bytových domov v ďnoch pracovného pokoja. Mnohí spoluobčania hlučnými činnosťami a prácami
nerešpektujú požiadavky väčšiny obyvateľov na pokoj a oddych v týchto dňoch.
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák
Na vedomie
MsÚ Žilina – I. viceprimátor
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia

