MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
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Prítomný

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, u predsedu výboru.
1. OPAKOVANÉ PODNETY KTORÉ NEBOLI DOPOSIAĽ VYRIEŠENÉ
1.1. Obyvateľia mestskej časti Hliny VIII.
1.1.-1. Ihrisko pri ZŠ – požiadavka zo dňa 6.02.2019
Poškodené lavičky, chýbajúce siete na bránkach – možný úraz loptou pre mamičky s deťmi na chodníkoch
pri ihrisku, žiadosť o doplnenie cvičebných zariadení pre pohybovú činnosť – možnosť aj brigády , pomoci
obyvateľov sídliska pri ich osadzovaní – odpoveď mesta – do konca mesiaca 03 2019 mesto uskutoční
obhliadku a prijme opatrenia – doteraz neriešené
1.1. -2. Verejné osvetlenie
Viaceré nové stožiare VO, osadené medzi vzrastlú zeleň, s výrazne nižším účinkom osvetlenia parteru.
Požiadavka pre správcu zelene aby v čase prevádzky VO vykonal obhliadku ich funkcie a prijal potrebné
opatrenia pre zlepšenie účinnosti VO– mesto súhlasi – uskutoční obhliadku a prijme opatrenia–
doteraz neriešené
1.1.- 3. Protihlukové zábrany pozdĺž III. Okružnej
Doplniť chýbajúcu časť protihlukových zábran pozdĺž III. Okružnej, aj s prihliadnutím na pripravované
dokončenie diaľničného privádzača zo smeru L. Lúčky s podstatným nárastom dopravy a väčšieho hluku
na tomto úseku cestnej siete. Požiadavka na vedenie mesta aby sa aj s touto požiadavkou zaoberala
vytvorená pracovná skupina (VÚC a Mesto Žilina ) zriadená pre túto problematiku- odpoveď mesta – je
potrebné špecifikovať chýbajúcu časť protihlukových zábran – viď aj nové požiadavky
2. DLHODOBO UPLATŇOVANÉ POŽIADAVKY DODNES NEVYRIEŠENÉ
2.1. ing. Stanislav Turčány, Poľná 4, Žilina
Opakovaná požiadavka na zanedbávanú údržbu lipy ktorej správca zelene dlhodobo zanedbáva údržbu
koruny ktorá tak predstavuje riziko ohrozenia zdravia a jeho súkromného majetku. Strom je zároveň
napadnutý škodcami. Písomná sťažnosť s podrobným zdôvodnením odovzdaná na zasadnutí poslancov –
jej kópia bude podaná na podateľni mesta.
2.2. Správca bytového domu ul. Hlinská 34,36,38 pán Marián Kačník
2.2.-1. Opakovaná a dlhodobá požiadavka na údržbu stromov na ulici Hlinskej, pri veternom počasí
vzrastom najväčší stom hrozí jeho vyvrátenie, ohrozenie zdravia a bezpečnosti.
2.2.-2. Opakovaná a dlhodobá požiadavka na údržbu nefunkčnej dažďovej kanalizácie na ulici Hlinskej
v daždivom počasí veľká časť komunikácie zaplavená vodou.
2.2.-3. Opakovaná a dlhodobá požiadavka na rekonštrukciu zdevastovanej komunikácie ulica Hlinská
2.2- 4. Opakovaná požiadavka na výmenu piesku v pieskovisku na ulici Hlinskej
3. NOVÉ POŽIADAVKY
3.1. Ružová ul. č. 1638 p.č. 6540/7 správca bytového domu ing. Peter Čelko
Koreňový systém stromu poškodil kanalizačnú prípojku, podzemná voda z poškodenej prípojky podmyla
podložie a poškodila existujúce parkovisko, možnosť úrazu, požiadavka aby mesto uhradilo všetky práce
spojené s opravami ktoré poškodil strom vo vlastníctve mesta- doterajšie jedania na meste – prísľub len
čiastočnej úhrady resp. spolufinancovania z rozpočtu mesta.
3.2. Lichardova 2 pani Siptáková
Písomná požiadavka obyvateľov domu odovzdaná poslancom na údržbu zelene a stromu ktorý negatívne
ovplyvňuje podmienky bývania.

3.3. Obyvatelia ulice Bajzovej
3.3.-1 Nedostatočné čistenie komunikácií, Bajzova 24 – 26 zametacie vozidlo aj keď má voľné krajnice
cesty zametá len stred vozovky, požadujú aspoň raz ročne za asistencie polície vyzvať majiteľov vozidiel
k zákazu státia z dôvodu čistenia komunikácie- obvyklá prax vo vyspelých krajinách.
3.3.-2. V úseku Bajzova 8 – nevyhrabaný trávnik, špina , neporiadok, dlhodobo zanedbávaná údržba
verejnej zelene.
3.3.-3. Požiadavka na zákaz hazardných hier v objekte pri LIDL-i , v zmysle novely zákona sa táto herňa
nachádza v okruhu do 200 metrov od existujúceho areálu školy.
3.3. ul. Poľná od Váhostavu - nedostatočná intenzita VO
Vzrastlá zeleň v mieste nových svietidiel bráni ich dostatočnej intenzite osvetlenia požiadavka na zásah do
zelene pre zlepšenie intenzity VO.
3.4. ing. Stanislav Turčány, Poľná 4, Žilina
Požiadavka na obnovenie koncepcie jednosmernej premávky na ulici Poľnej tak ako táto ulica fungovala
pred tým ako mesto rozhodlo o jej zdvojsmernením. Z ulice Poľnej, s pôvodnou funkciou miestnej obslužnej
komunikácie sa tým stala kapacitná zberná komunikácia pre dopravné prepojenie širšej časti mesta.
Radikálne zhoršenie životného prostredia bývania v rodinných domoch s podstatným zvýšením
nehodovosti v križovatke.
3.5. ul. Rudnayova – výsadba zelene
Novo vysadená alej stromov pozdĺž komunikácie nie je dokončená jej výsadba, časť chýba požiadavka na
jej doplnenie.
3.6 Obyvateľia mestskej časti Hliny VIII.
3.6 -1. Petícia cca 200 podpisov na doplnenie protihlukových zábran pozdĺž III. Okružnej – požiadavka na
mesto zabezpečiť v spolupráci s RÚVZ v Žiline odborné protihlukové meranie pre zistenia intenzity
nadmerného hluku a tým aj stanovenie rozsahu potreby doplnenia protihlukových zábran.
3.6 -2. Požiadavka na prijatie VZN o zákaze podomového predaja na území mesta Žilina, po vzore VZN
v ČR, pre ochranu hlavne dôchodcov a ľudí s nízkymi príjmami pred podvodnými praktikami podomových
dealerov.
3.6 -3. Požiadavka na postupné rozšírenie kamerového systému aj na sídliská z hľadiska celkovej
bezpečnosti obyvateľov / zapálené osobné motorové vozidlá, podvodný podomový predaj/
3.7. Bajzova 34 – ing. Trizuliak
3.7.-1. Prebiehajúca výstavba pred a za domom poškodzuje existujúcu zeleň ktorú si tam vytvorili vlastným
pričinením obyvatelia bytového domu.
3.7.-2. Predpokladané prípojky bytového domu na ulici Rudnayovej, vyznačené na spevnených plochách
predpokladajú poškodenie zelene a opravených a nových plôch komunikácie a parkovísk – obmedzenie
užívateľských práv obyvateľov bytového domu.
3.7.-3. Požaduje aby na internetovej stránke mesta boli zverejnené všetky rozhodnutia stavebného úradu
ktoré majú vplyv na svoje okolie a život obyvateľov dotknutého územia výstavbou. Dotknutí obyvatelia tak
nemusia chodiť študovať verejné vyhlášky mesta ale môžu sa tak dozvedieť potrebné informácie
elektronicky.
3.8. Ulica Sklenára 14, za VURAL-om
V mieste asanovaných a opustených domov, v opustenom dome vo vlastníctve Byttermu
je
prevádzkované nelegálne vrakovisko automobilov ktoré tu zvážajú neprispôsobiví občania z celého mesta.
V širšom území nelegálna skládka odpadov, neporiadok špina a zanedbané a devastované plochy zelene
na pozemkoch mesta.

4. RÔZNE
4.1. Štúdia revitalizácie obytných sídlisk mesta
Zástupca primátora pán Vladimír Randa informoval prítomných o zámere mesta na spracovanie štúdií
revitalizácie obytných sídlisk ktoré bude za aktívnej spolu účasti dotknutých obyvateľov riešiť koncepciu
obnovy dlhodobo zanedbaného obytného prostredia vo všetkých jeho zložkách. Predpoklad ich
spracovania do roku 2020. Spracované štúdie budú mocť stanoviť potrebné financie a budú zároveń
odpoveďou mesta na problémy ktoré občania dlhodobo požadujú riešiť .

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,

