Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Hliny I-IV, Staré mesto,
konaného dňa 21.3.2019
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Mgr. Zuzana Balogová
Ing. Barbora Birnerová PhD.
Mgr. Marek Richter PhD.
Neprítomní
MUDr. Peter Durmis
Prítomní občania a zástupca MP:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia:
Na stretnutí boli prítomní zástupcovia bytov na Buvári – Hliny I a Hliny II










Požadujú, aby mohli ovplyvňovať stavebné zásahy do budov, konkrétne zatepľovanie.
Je pre nich neprijateľný zákaz zatepľovania budov z vonku ako aj odporučenie, aby si
zatepľovali byty z vnútra. Obyvatelia si dali na vlastné náklady urobiť merania
tepelných únikov, ktoré preukázali potrebu zateplenia budov. K tomuto bodu spísali
obyvatelia už minulý rok petíciu.
Ďalej žiadajú zabezpečiť elimináciu vizuálneho smogu na Bulvári
Žiadajú opravu poškodených lavičiek z, ktorých nebezpečne trčia drôty
(napríklad Hliny I medzi mäsiarstvom a kaviarňou)
Žiadajú doplnenie odpadkových košov – nedostatočný počet - neporiadok
Žiadajú zabezpečiť osvetlenie prechodov z hlavného Bulvára do dvorov – pri Jednote,
a pri železiarstve. V noci je táto časť nebezpečná, nezodpovedný občania tam močia
čo spôsobuje veľký zápach.
Rozšíriť stojisko veľkokapacitných kontajnerov, ktoré mesto poskytuje v rámci zberu
objemných komunálnych odpadov o Betónovú plochu na Hlinách I
Pán Kysela z Hlín I upozornil na nedostatočnú starostlivosť o zeleň vo vnútrobloku
V rámci starostlivosti o zeleň upozorňujú na neprehľadnosť výjazdu z vnútrobloku na
Hlinách I na Fándliho ulicu z dôvodu stromov.






Obyvatelia požadujú efektívnejšie riešenie kontejnerov komunálneho odpadu – ľudia
presúvajú kontajnery, zapaľujú odpad a pod. žiadajú riešenie vhodného
kontajnerového stojiska
Upozornili na nečistotu a odpad vo dvoroch. Nachádzajú tu injekčné striekačky, fľaša
od alkoholu a podobne.
Upozornili na nevhodne umiestnený vešiak na prádlo, ktorý patrí súkromnej osobe ,
pravdepodobne p. Kováčikovej. Je umiestnený na verejnom priestranstve mesta.
Žiadajú jeho odstránenie.
V prílohe č. 1, ktorá je súčasťou zápisnice navrhujú riešenia niektorých bodov.

Občania z Rázusovej ulice



Poďakovali sa za vyriešenie podnetov z čistotou a schodiskom, dúfajú že čistenie ulice
bude prebiehať aj naďalej
Na ulici sú stále nezabezpečené jamy

Pán Muranica -Daxnerova ulica






Ako zástupca a správca bytového domu požaduje v mene obyvateľov opravu
asfaltovej plochy pred bytovým domom. Táto plocha prešla niekoľkými
rozkopávkami, roky nebola obnovená, čo spôsobuje zatekanie do objektu – zlé
vyspádovanie, prašnosť a dôsledkom zničeného povrchu prišlo aj k úrazu.
Upozornil na nedostatočné čistenie tejto ulice
Upozornil, že súčasné dopravné riešenie spôsobuje, že motorizovaní návštevníci
Auparku sa chodia na Daynerovu ulicu otáčať. Situácia sa stupňuje a pre obyvateľov
bytovky sa stáva viac ako nepríjemná.
V danej slepej ulici parkuje denne veľa cudzích áut bez rezidentskej karty, preto je
potrebná zvýšená kontrola zo strany mestskej polície.

Pani Janteková – Tichá ulica





Žiada ošetrenie ihličnatých stromov – orezanie nízko položených konárov
Upozorňuje na nedostatočnú čistotu
Žiada o umiestnenie lavičky pred bytovku
Vzhľadom na to, že obyvatelia sa sami starajú o zeleň – kosenie, hromadí sa im
biologicky rozložiteľný odpad privítali by kompostér

Moyzesova ulica



Obyvateľka upozornila na stromy označené na výrub. Rada by vedela dôvod
hromadného výrubu. Podľa jej slov sú označené aj stromy, ktoré sú zdravé.
Žiada celoročnú starostlivosť o zeleň, včetne orezávania stromov, polievania

Komenského ulica


Pri VÚC zlomený strom, ktorý bol súce odvezený, ale zvyšná časť stromu ostala
neorezaná, neupravená

Mariánske námestie


Súkromný podnikateľ, majiteľ terasy na Mariánskom námestí prišiel s vypracovanými
novými riešeniami terás.

Všeobecne za obvod I


Nové verejné osvetlenie je na niektorých miestach riešené necitlivo k obyvateľom.
Svieti priamo do bytu. Otázka obyvateľov znie: či by nebolo možne na predmetných
lampách vymeniť svetlo za iný typ svetla menej agresívny (studené svetlo/teplé svetlo)

Májová ulica :


Podnet prišiel mailom – pán Kanka- žiada pri riešení zeleného vegetačného pása,
ktorý má vzniknúť pre rekonštrukcii chodníka ma ul. 1.mája bolo zohľadnené
parkovanie pre obyvateľov bytového domu. Viď príloha č. 2

Predmestská ulica:
Podnet prišiel mailom: pán Štubňa. Zle vyspádovaná cesta na križovatke Predmestská. Po
daždi stojí voda priamo na prechode pre chodcov. Viď príloha č.3

Ulica Kmeťa -Hurbanova
Podnet prišiel mailom: pani Horečná. Schody medzi ulicami Kmeťa -Hurbanova sú vážne
poškodené, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu. Viď príloha č.3

Na záver stretnutia s občanmi poslanci prediskutovali žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z pohotovostného fondu na rok 2019. Prítomní poslanci sa dohodli a schválili žiadosti.
1. OZ Tu/L/káčik, Lúčanská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 50029801,
Účel: na pokrytie nákladov spojených s veterinárnou starostlivosťou (vakcinácia, odborné
vyšetrenia, operácie, medikamentózna liečba, čipovanie, vystavenie dokladov – očkovací
preukaz zvieraťa). Tieto náklady vznikajú záchranou dočasným umiestnením zvierat
Požadovaná výška: 500,00 €.
Kontaktné údaje príjemcu: Magdaléna SCHWARZOVÁ, Lúčanská 180/63, 013 11 L Lúčka,

2. Iveta Martinková poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Ž i l i n e
.zachovalého historického územia Frambor s jeho potokmi,
Požadovaná suma : 300€
Kontaktné údaje: Mgr. Iveta M a r t i n k o v á, poslankyňa Mestského zastupiteľstva
vŽiline

Vypracovala: Zuzana Balogová

Harmonogram zasadnutí poslaneckého Výboru MČ č. 1
Hliny I-IV, Staré mesto

Zasadnutia sa konajú každý druhý štvrtok v mesiaci o 16.00 hod. v miestnosti
PP na MsÚ v Žiline

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ
14. február 2019
21. marec 2019
18. apríl 2019
16. máj 2019
20.jún 2019
19. september 2019
17. október 2019
21. november 2019
19. december 2019

V prípade zmeny termínu budú včas zverejnené informácie.
Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Poslanci za Volebný obvod č.1:
PaedDr. Ľudmila Chodelková, Ing. Barbora Birnerová PhD., Mgr. Zuzana Balogová, MUDr. Peter
Durmis, Mgr. Marek Richter PhD.

e‐mail: vedenie@zirafa.sk
V Žiline 21,03,2019

Dobrý deň,
alebo aj už dobrý večer. Prikladám ešte zopár podnetov k dnešnej poslaneckej schôdzi 21.3.2019:
1. Vo vnútornom dvore A.B.2203 ‐tam, kde je prevádzka mäsiarstva, Kulinárium a nápoje, by sme
chceli rozšíriť parkovaciu plochu tak, že by sa prehĺbila o cca 70‐80 cm do vnútra svahu. Viac asi nie je
možné kvôli stĺpom osvetlenia. Vykopaná a skopaná hlina by sa mohla použiť na zarovnanie
terénnych nerovností pre budúcu zeleň a vzniknutá plocha by sa zasypala drobným makadamom a do
úrovne terajšej asfaltovej plochy by sa osadili zatrávňovacie tvárnice 60x40x8 cm, zabezpečené proti
svahu obrubníkmi 100x25x5 cm s následným ukotvením betonážou. Táto plocha by vlastne rozšírila
doterajšiu parkovaciu plochu vo dvore , umožnila by lepší prejazd pre zásobovanie a výjazd
zaparkovaných automobilov. Súčasne by sa zlepšil odtok dažďovej vody do terénu po prudkých
dažďoch, kedy voda zostáva na dvore veľmi dlhú dobu.
2. Ako vlastníci bytov, a myslím, že nielen v našom dome 2203 ale v celom Bulvári, by sme privítali,
keby sa povolenia na prevádzkovanie rôznych služieb konzultovali a vydávali aj za spoluúčasti
dotknutých vlastníkov bytov . Zatiaľ je bulvár, teda Hliny I a II, vedený ako bytová a nie podnikateľská
zóna a bolo by dobré sa konfliktom vyhnúť hneď od začiatku a nie ich trápne riešiť až potom, ako sa to
dialo v minulosti, i keď povovateľ zostal rovnaký‐ mesto a jeho komisia.
3. V súvislosti s riešením likvidity osvetlenia v centrálnych podchodoch Bulváru do dvorov, podávam
podnet na zlepšenie vizualizácie a reálneho stavu bezpečnosti ev. ochrany pred prípadnými trestnými
činmi a to tak, že sa obnovia pôvodné osvetlenia pod laubňami na Bulvári. V čase úsporných led
svetiel by už nemal byť problém pre mesto Žilinu obnoviť svetelné zdroje na týchto miestach.
4. K pôvodnej téme ohľadne vyhlásenia Bulváru za pamiatkovú zónu už odznelo na schôdzi to
podstatné. Chcel by som len podotknúť , že zámeru o vyhlásenie zóny nepredchádzala žiadna
konzultácia s vlastníkmi nehnuteľností, zhotoviteľ zámeru vôbec nebral do úvahy, že stavebne už Hliny
I. a II. nevyhovujú náročným požiadavkám na energetické úspory a už vopred vylučuje úpravy na ich
zlepšenie, a teda ako zástupca vlastníkov s touto variantou nemôžem súhlasiť.

S úctou
Jozef Námor,
zástupca vlastníkov
A.Bernoláka 2203

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Vec: rekonštrukcia chodníka a parkovanie na ul.1 mája č.13,11,9 a 7.
Chcel by som nadviazať na naše stretnutie ohľadne rekonštrukcie chodníku na ul. 1
mája v Žiline. Obrátil som sa na Vás ako na poslankyňu mestského zastupiteľstva so
žiadosťou, aby sa rekonštrukcia chodníka riešila najskôr s občanmi dotknutých častí
a potom sa jej realizácia preniesla ku kompetentným na mestský úrad.
Nie je predsa možné, aby sa rekonštrukcia ktorá je vykonávaná aj s daní občanou
mesta robila bez pripomienok občanov v danej lokalite.
Ako je možné, že sa rekonštruje chodník a nevymiaňajú sa súčasne aj poškodené
obrúbniky.
Veľmi by som si prial, aby sa v Žiline už konečne začali opravy robiť rozumne. Pevne
verím, že nový primátor to bude vyžadovať a aj kontrolovať. Priali by si to občania
tohto mesta. Viem o čom píšem.
Chcel by som však uprieť pozornosť na chodník na ulici 1. mája od Prokuratúry
smerom k nemocnici, jeho pravú stranu.
Po vzliadnutí projektovej dokumentácie som zistil, že na chodníku menovanej ulice v
smere v pravo od Prokuratúry bude na chodníku tzv. „ zelený pás „. Na druhej strane
ulice je chodník, a tomto chodníku bol taktiež celú dobu „ zelený pás „. Keď sa robila
rekonštrukcia tejto časti chodníka, jednoducho sa chodník upravil asfaltovou zmesou
tak, že sa táto asfaltová zmes naniesla od steny domu až po obrúbnik a pre
umiestnenie stromov sa vytvoril priestor na ich osadenie.
Takto by sme to požadovali aj my, abyvatelia vchodov 13,11,9 a 7. Týmto sa
dosiahe, aby sa parkovanie na chodníku neobmedzilo a obyvatelia, prevážne starší
občania a dôchodcovia by mali možnosť, tak ako je tomu dotezaz, na chodníku
zaparkovať. V tejto zóne je každé miesto na zaparkovanie vzácne.
Táto pripomienka ohľadne parkovania na danej ulici sa týka aj pre vytvorenie
parkovacieho miesta pre osobu ŤZP a umiestnenie značky vyhradeného parkovania.
O tomto som už informoval aj p. Ing. Tašku z parkovaciej spoločnosti a požiadal som
ho o stanovisko, kde mi na osobnom stretnutí povedal, že dá súhlas k tomuto
vyhradenému miestu.
Záverom by som chcel požiadať všetkých kompetentných, ktorí sa budú touto
problematikou zaoberať, aby skutočne komunikovali najskôr s občanmi, kým začnú
niečo robiť. Je lepšie urobiť menej práce a zrekonštruovať menej chodníkov, ale
treba ich urobiť kvalitne a zmysluplne tak, aby slúžili nielen občanom mesta.
Chcel by som úprimne poďakovať pani poslankyni PaedDr. Ľudmile Chodelkovej, že
ma prijala mimo čas ktorý má vyhradený pre komunikáciu s občanmi mesta a že ju
táto problematika zaujíma a chce ju riešiť.
Ďakujem
S úctou
Miroslav Kanka

PODNETY OBčANIA
12.3.2019
Mgr. Zuzana Balogova - poslanec za stare mesto.
Prosim apelujte na kompetentnych aby dali opravit kraj cesty, aby voda vtekala do nedalekej vposte a
nevytvarala hlboku mlaku prave na prechode pre chodcov na Predmestskej ulici, na svetelnej
krizovatke pod mestskym uradom. Prikladam fotov prilohe. Za skore odstranenie zavady dakujem.
Jozef Stubna.

12.3. 2019
Mariana Horečná <hma.mariana@gmail.com>
komu: ja

Dobrý deň,

Podnet.
Upozorňujem na devastačné poškodenie verejného schodiska medzi ulicami A. Kmeťa
a Hurbanova ulica. Preto je potrebné aby táto rekonštrukcia bola zaradená do plánu
prioritných investícii mesta na rok 2019.
Schodnice sú uvoľnené, vypadnuté, detto podesty, s vymletým podložím. Pri každom
daždi sa poškodenie zväčšuje, čím aj rastie riziko úrazov.
Schodisko používajú aj dôchodci ako komunikáciu do výdajne stravy.
S pozdravom

