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: MUDr. Igor Habánik, Mgr., Peter Ničík, Mgr. Vladimír Randa
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MV DŇA 06. 03. 2019 o 17.00 hod. pred jedálňou ZŠ Hliny V
HABÁNIK Igor, MUDr
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
NIČÍK Peter, Mgr.
RANDA Vladimír Mgr.

0902 693 010
0903 534 434 041-72 32 097
0907 806 072
0949 754 146

Igor.Habanik@gmail.com
ma.at@stonline.sk
peter.nicik@gmail.com
vladimir.randa@gmail.com

Neprítomný -ospravedlnený
Prítomný
Neprítomný -ospravedlnený
Neprítomný -ospravedlnený

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, u predsedu výboru.
1. Obyvateľka Bajzovej ulice.
1.1. Údržba zelene Bajzova 25 až 39
Za bytovým domom Bajzova nepárne čísla 25-39 je stále nevyhrabané lístie ešte z jesene minulého roka
1.2. Znečistený verejný priestor
Za bytovým domom Bajzova 25 až 39 nepárne čísla, znečistený verejný priestor, bezdomovci, prázne
fľašky, požiadavka na častejšie obhliadky MP vo večerných a ranných hodinách, zrušiť lavičky a stoly
v tomto priestore kde sa tieto osoby zhromažďujú a rušia verejný poriadok.
1.3. Zanedbaná údržba komunikácie ul. Bajzova
Komunikácia Bajzova – nepárne čísla – zabezpečiť mechanické vyčistenie dlhodobo nečistenej
komunikácie, v čase mechanického čistenia komunikácie zabezpečiť zákaz parkovania osobných vozidiel
1.4. Oprava chodníka Bajzova 25
Pred vchodom Bajzova č.25 poklesnutá niveleta chodníka , po daždi sa tu drží voda ktorá prekáža
obyvateľom pri vstupe.
1.5. Nedostatočná intenzita verejného osvetlenia Bajzova 39
Požiadavka na zmenu riešenie – lepšieho nasvietenia verejného priestoru, nedostatočná intenzita VO.
1.6. Bajzova - kompostovanie
Pred kompostérom sa nachádzajú viacere odložené plastové tašky so zvyškami potravín , hygienická
závada požiadavka odstrániť zariadenia pre kompostovanie z tejto lokality
1.7. Pešie spojenie LIDL - TESCO
Požiadavka vyriešiť chýbajúce pešie spojenie medzi týmito OC, peší pohyb sa tu uskutočňuje
v prevýšenom blatistom termíne.
2. Obyvatelia Bôrika
2.1.Petícia za zjednosmernenie premávky na Bôrickej ceste
Zástupcovia petičného výboru odovzdali petíciu za zjednosmernenie Bôrickej cesty a prijatie zasadných
opatrení pre obmedzenie pohybu nákladných vozidiel SEVAK-u a realizáciu kruhového objazdu na
Solinkách.
3. Ing. Anton Kozlík EMIS-EM , s.r.o.
Žiadosť o súhlas poslancov MV č. 2 s rozšírením trhového priestoru a tým aj nových trhových služieb
v priestore pri Juniore medzi objektami JUNIOR a Siberial, súhlas poslancov s touto požiadavkou . Pre
celkové riešenie priestoru z dlhodobejšieho hľadiska je doporučené vzájomné stretnutie u architektov na
mestskom úrade.
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák
Na vedomie
MsÚ - primátor
MsÚ Žilina – I. viceprimátor
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia,
Mestská polícia

