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

Predseda:  Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, 010 01 Žilina  M 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonline.sk 
Poslanci:  MUDr. Igor Habánik, Mgr., Peter Ničík, Mgr. Vladimír Randa 
 
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  04. 12. 2019 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V 
HABÁNIK Igor, MUDr 0902 693 010  Igor.Habanik@gmail.com Prítomný 

MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 534 434 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk Prítomný 

NIČÍK Peter, Mgr. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com neprítomný , ospravedlnený 

RANDA Vladimír Mgr. 0949 754 146  vladimir.randa@gmail.com Prítomný 

 
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, u predsedu výboru. 
 
PODNETY OBČANOV UPLATNENÉ NA DNEŠNOM ZASADNUTÍ  
1. Obyvateľ mestskej časti ulica Hlinská p. Marián Kačník 
1.1. 
Nie je odstránené opadané lístie zo stromov z plôch trávnikov 
1.2.  
Požadované orezanie konárov zo stromov –  pracovník MsÚ Mgr. Skukálek už uskutočnil ich obhliadku , 
napriek prísľubu dohodnuté orezanie nebolo do dnešného dňa realizované – URGENCIA prác !!!!! 
1.3.  
Opakovaná požiadavka na opravu obslužnej komunikácie pred bytovými domami pozdĺž ulice Hlinskej, 
výmoly, rozbahnené trávniky priľahlé ku komunikácii.  
1.4.  
Opakovaná požiadavka na vyčistenie vpustov a dažďovej kanalizácii na tejto obslužnej komunikácii. 
 
2. Obyvateľ mestskej časti ul. Hečkova p. Ján Kuric 
2.1. 
Osobné vozidlá parkujúce aj na chodníkoch vo vnútrobloku s pomocou diaľkového ovládania kúrenia 
v zimnom období dlhé minúty zohrievajú motory a zamorujú exhalátmi priľahlé byty, porušovanie aj 
dopravnej vyhlášky – vozidlo s bezdôvodne spusteným motorom. 
2.2. 
Prevádzka obchodu COOP – bývalá Jednota vo vnútro bloku, nový obchod s potravinami, sociálne 
odkázaní ľudia tu na chodníku pred vstupom pijú na verejnosti z fliaš alkohol , znečisťujú tento verejný 
priestor, vykonávajú malú potrebu na priľahlých objektoch a oplotení, požiadavka na častejšiu kontrolu MP. 
2.3. 
V tomto priestore pred predajňou požiadavka aj na opravu komunikácie ktorá je v dezolátnom stave. 
2.4. 
Dokončené opravy rozvodov plynu na ulici Hečkovej , po stavbároch ostali devastované plochy 
a neopravené diery v spevnených plochách.  
2.5. 
Na plochách zelene  sú pohodené koly odstránených konárov z orezaných stromov, požiadavka na ich 
odstránenie.  
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák 
 
Na vedomie 
MsÚ - primátor 
MsÚ Žilina – I. viceprimátor 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci od. ŽP, vedúci od. dopravy, vedúci investičného oddelenia, 
Mestská polícia 
- obyvatelia mestskej časti zúčastnení na zasadnutí MV č. 2 dňa 06.11.2019 
 


