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STAV PLNENIA ÚLOH 2011 – 2012 k 1. máju 2012 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za apríl 2012 
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky) 
 
1/4-2012 
 Pripomienka poslanca Fiabáneho: v súvislosti s jarným upratovaním mesta: upozorňuje na ešte z jesene 
nevyhrabané a nevyčistené verejné priestory na Hlinách VII: 
- niektoré časti medziblokových prietorov ul. Jarná a Severná (od ZŠ k Saleziánom i od ZŠ k Váhostavu) 
- celé okolie MŠ na Jarnej ulici (predovšetkým medzi MŠ a práčovňou) 
Odporúča kontrolu celého sídliska a obracia sa s poţiadavkou o nápravu súčasného stavu. 
Úloha: Vyčistiť uvedené verejné priestory 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
Termín: apríl - máj 2012 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: 
Trávnaté plochy sa vyhrabávali počas mesiaca apríl. Hrabanie bolo ukončené dňa 19.4.2012 

splnené 
 
2/4-2012 
Pripomienka p. Jandu z Gabajovej ulice: pred dvomi týţdňami tu vyrúbali stromy kvôli rozvodom. Nové stromy sú 
nasadené pred panelákom na Gabajovej ul. 9. V takom istom počte treba však nasadiť stromy aj pred panelákom 
na Gabajovej ul. 7 (vedľa ihriska a plota). 
Úloha: Nasadiť stromy pred panelákom na ul. Gabajova 7 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
Termín: apríl - máj 2012 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: 
Dreviny v bloku na Gabajovej 7 nebude možné nasadiť v rovnakom počte ako na Gabajovej 9, pretože sú tu 
obmedzené priestorové možnosti vzhľadom na ihrisko a oplotenie a zároveň inžinierske siete, ktoré vedú v časti 
medzi ihriskom a cestnou komunikáciou. Stromy sa budú sadiť až na jeseň, dovtedy nájdeme spôsob, kde a 
koľko drevín by tu bolo možné vysadiť. 

úloha ostáva v platnosti 
 
3/4-2012 
Pripomienka p. Zelného z Bajzovej ulice: Nesúhlasí so zámerom nezdvojsmerniť Poľnú ulicu. Namieta, ţe 
Bajzova ulica je dvojsmerná a nespĺňa na to podmienky a Poľná ulica je jednosmerná, ale spĺňa podmienky aj na 
zdvojsmernenie. (poznámka: Proti zdvojsmerneniu Poľnej ulice bola daná petícia občanov – bod 2/2-2012) 
Úloha: Prehodnotriť zdvojsmernenie Poľnej ulice 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: apríl - máj 2012 
stanovisko odboru dopravy:  

Tak ako bolo uvedené v odpovedi na februárové požiadavky, pripravuje sa dopravná štúdia formou diplomovej 
práce, kde sa rieši doprava na Bôriku. Námet bol poskytnutý diplomantovi, aby uvedenú požiadavku zapracoval 
do svojej práce a potvrdil, resp. vyvrátil opodstatnenosť zdvojsmernenia ulice. Na výsledok čakáme, keď bude 
k dispozícii, dáme stanovisko. 

úloha ostáva v platnosti 



 
4/4-2012 
Pripomienka p. Zelného: pred ZŠ Javorkova ul,. na Hlinskej ulici je prechod pre chodcov, ktorý končí na 
ostrovčeku trávnatej plochy, odtiaľ ďalej ľudia pokračujú smerom k Junioru kríţom cez parkovisko. Keďţe tadiaľ 
prechádza aj dosť detí, takáto trasa je pre ne nebezpečná, pretoţe sa stáva nasledovné: pred semaforom 
prechodu pri škole zastanú auta na červenú, niektorí vodiči však v snahe nečakať na svetelnú signalizáciu, obídu 
autá pred nimi tak, ţe zabočia na parkovisko, prejdú ním (tým obídu svetelné signalizáciu) a za prechodom sa 
napoja na hlavnú cestu na Hlinskej ulici. Niektorí cez uvedené parkovisko prechádzajú rýchlo, čím ohrozujú 
chodcov, ktorí tadiaľ prechádzajú. Návrhy: vyznačiť prechod pre chodcov aj v teritóriu parkovisku, tak aby jeden 
prechod plynule pokračoval druhým aţ na chodník smerom k Junioru alebo dať na parkovisko spomaľovač a pod.  
Úloha: Zvýšiť bezpečnosť prechodu chodcov cez parkovisko, ktoré nadväzuje na vyznačený prechod pre 
chodcov pri ZŠ Javorkova ul. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: apríl - máj 2012 
stanovisko odboru dopravy:  

Po obhliadke pracovníkom odboru dopravy s ODI dáme konečné stanovisko. 

úloha ostáva v platnosti 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za marec 2012 
 
1/3-2012 
Pripomienka občanov ulíc Čulenovej a Sklenárovej: chodníky na týchto uliciach sú v zlom stave, ak prší, ľudia 
musia obchádzať VURAL, pretoţe na chodníkoch je blato a nedá sa tadiaľ prejsť. Príloha 3: Fotodokumentácia 
Sklenárovej a Čulenovej ulice. Podľa občanov stačí naviezť k týmto chodníkom 1 – 2 fúry brúseného asfaltu, sú 
ochotní sami si tento materiál rozhrabať. 
Úloha: Zabezpečiť kvalitu chodníkov na uvedených uliciach tak, aby sa po nich dalo bez problémov 
chodiť. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: apríl 2012 
stanovisko odboru dopravy:  

Vyspravenie komunikácií bolo zrealizované 23.3.2012. 

splnené 
 
2/3-2012 
Opakovaná ţiadosť občanov časti Rudiny o stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi mesta a odborníkmi 
príslušných odborov (stavebný úrad, odbor bytový, hlavný architekt a pod.). Téma stretnutia: plány mesta 
v oblasti výstavby v mestskej časti Rudiny, dopady takéhoto rozhodnutia na obyvateľov Rudín a riešenie 
budúcnosti bývania obyvateľov tejto časti. 
Úloha: Navrhnúť termín a miesto takéhoto stretnutia a informovať o ňom obyvateľov Rudín. 
Zodpovedný: prednosta MsÚ v Ţiline 
Termín: marec - apríl 2012 
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 21.3.2012 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Žiline za účasti prednostu MsÚ 
v Žiline, odborných pracovníkov MsÚ v Žiline, poslancov MV č. 21 v Žiline a občanov.  

splnené 
 
3/3-2012 
Opakovaná sťaţnosť občanov Hečkovej ulice: v čase, keď sa konajú v športovej hale v areáli ZŠ Javorkova ul. 
športové podujatia, zaparkované autá účastníkov a návštevníkov podujatia na Hečkovej ulici bránia voľnému 
vjazdu a výjazdu áut obyvateľov tejto ulice. Veľmi kritická situácia bola najmä počas tejto zimy, kedy boli na 
cestách aj snehové bariéry. 
Úloha: Poţiadať organizátorov športových podujatí (ktorým je prevaţne CVČ Ţirafa), aby zabezpečili 
parkovanie áut účastníkov a návštevníkov uvedených športových podujatí v areáli športovej haly ZŠ 
Javorkova ul., a nie na Hečkovej ul. 
Zodpovední: odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ v Ţiline, odbor školstva 
a mládeţe MsÚ v Ţiline 



Termín: marec 2012 
stanovisko príslušných odborov: 
Poslanec Dušan Maňák komunikuje s riaditeľkou školy Dr. Janou Čelárovou, hľadá sa možnosť parkovania 
(vytvorenia parkovísk) v areáli školy. 

úloha ostáva v platnosti 
 
4/3-2012 
Opakované sťaţnosti občanov Hlín 7 na dodrţiavanie čistoty: večer po diskotéke (z utorka na stredu, z piatka na 
sobotu, zo soboty na nedeľu, najmä v čase 24.00 – 2.00 h) sa z priestoru medzi Juniorom a Domom sluţieb 
stáva smetisko. 
Úloha: Zabezpečiť čistotu a poriadok v uvedenom čase a priestore (zabezpečením sluţby policajných 
hliadok  v kritickom čase na uvedenom mieste, a tieţ prostredníctvom rozhovoru s majiteľmi uvedených 
pozemkov). 
Zodpovedný: Mestská polícia 
Termín: apríl 2012 
stanovisko Mestskej polície: 

V čase konania diskoték a po ich ukončení hliadky MP kontrolujú uvedený priestor, v tomto roku bolo pri Juniore 
zistených 47 priestupkov proti verejnému poriadku hlavne znečisťovaním verejného priestranstva a rušením 
nočného pokoju. Priestupky boli prevažne vyriešené priamo na mieste buď blokovou pokutou alebo predvolaním 
na útvar MP. Samozrejme cez víkendy sú diskotéky a zábavy v celom meste, preto nie je možné hliadkovať okolo 
všetkých nepretržite.  

čiastočne splnené 
úloha ostáva v platnosti 
 
5/3-2012 
Opakované sťaţnosti občanov Gabajovej ulice (smerom od Saleziánskej ul. k Junioru) na porušovanie 
dopravných predpisov vodičmi tadiaľ prechádzajúcich automobilov (nedovolená rýchlosť). Občania navrhujú 
osadiť na uvedenej ulici aspoň 2 retardéry. 
Úloha: Zabezpečiť väčšiu bezpečnosť obyvateľov (najmä detí) tejto ulice prostredníctvom umiestnenia 
retardérov. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline, Mestská polícia 
Termín: apríl 2012 
stanovisko odboru dopravy: 

Na základe vykonanej obhliadky Okresný dopravný inšpektorát v Žiline nesúhlasí s osadením spomaľovacích 
pásov na uvedenej komunikácii. 

úloha ostáva v platnosti 
 
6/3-2012 
Poslanci MV č. 2 súhlasia s preplatením  nákladov na detský karneval uskutočnený vo februári 2012 na detskom 
ihrisku na Gabajovej ulici (občerstvenie a ceny v hodnote 60,53 €). Prílohy k tomuto bodu: ţiadosť a potvrdenka. 
Úloha: Predloţiť ţiadosť a potvrdenku na zúčtovanie príslušnému odboru MsÚ v Ţiline. 
Zodpovedný: poslanec Peter Fiabáne 
Termín: marec 2012 

splnené 
 
7/3-2012 
Na základe viacerých sťaţností obyvateľov mestskej časti Bôrik poslanci MV č. 2 ţiadajú, aby do operačného 
plánu zimnej údrţby mesta Ţilina boli navrhnuté aj tieto lokality (ak nie sú): 

1. mostík cez Všivák pri Kamélii 
2. mostík cez Všivák pri vstupe na ulicu Na Malý diel 
3. mostík cez Všivák pri vstupe na ulicu Za plavárňou 
4. mostík cez Všivák pod estakádou 
5. chodník od trolejbusovej zastávky Tulipánova (na Tajovského ulici) pokračujúci mostíkom cez Všivák aţ 

po Bôrickú cestu 



Úloha: Zabezpečiť, aby do operačného plánu zimnej údrţby boli zaradené uvedené lokality. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: marec 2012 
stanovisko odboru dopravy: 

Ako bolo avizované, o zaradení chodníkov do operačného plánu 2012/2013 sa bude prihliadať aj na základe 
odporúčania poslancov daného volebného obvodu. Uvedené návrhy berieme na vedomie. 

splnené 
 
8/3-2012 
Sťaţnosti občanov časti Rudiny: neobývané domy pri VURALE, ktoré sú vo vlastníctve mesta Ţilina rozoberajú 
neprispôsobiví občania.  
Úloha: Sanovať alebo zadebniť alebo predať alebo zbúrať tieto domy. 
Zodpovedný: odbor bytový MsÚ v Ţiline, Mestská polícia 
Termín: apríl 2012 
stanovisko bytového odboru: 

Búracie práce v tejto lokalite sa začnú začiatkom mája. Dňa. 24.4.2012 Mesto Žilina stavenisko odovzdalo 
spoločnosti T+T, ktorá odvezie komunálny odpad z tejto oblasti a od mája 2012 sa začnú domy asanovať. Celé 
územie bude následne ohradené oplotením, aby sa zabránilo prípadnému tvoreniu nelegálnej skládky. 

čiastočne splnené 
úloha ostáva v platnosti 
 
9/3-2012 
Pripomienka občanov: osvetlenie na pešom chodníku, ktorý spája Bôrický park a Paľovu búdu (chodník sa 
nachádza paralelne pri uliciach Na Malý diel a Cesta k Paľovej búde) je z väčšej časti zničené a nefunkčné. 
Príloha1: Fotodokumentácia osvetlenia chodníka. Keďţe tento chodník je dosť frekventovaný, treba osvetlenie 
opraviť a chodník urobiť bezpečnejším. 
Úloha: Opraviť zničené osvetlenie na uvedenom pešom chodníku. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline  
Termín: apríl 2012 
stanovisko odboru dopravy: 

Jedná sa o investičnú akciu, ktorá nie je rozpočtovaná. Je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu 
osvetlenia, ale na realizáciu nie sú financie. Čiastkové opravy nie sú možné, a to kvôli technickým podmienkam 
/niektoré stĺpy nemajú betónový podklad, poškodené káblové vedenia, chýbajúce svietidlá/. Preto treba urobiť 
celkovú rekonštrukciu. 

úloha ostáva v platnosti 
 

10/3-2012 
Podnet občana Ing. Ladislava Muzikářa na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Ţilina. Pri 
dome na Gabčíkovej ul. 31 sa nachádza strom, ktorý poškodzuje pokrytie atiky domu na Gabčíkovej ul. 31, počas 
vetra pohybuje s elektrickým vzdušným vedením verejného osvetlenia a pri väčších návaloch snehu zaťaţené 
konáre stromu hrozia pretrhnutím elektrického vedenia. Príloha 2: sken ţiadosti. 
Úloha: Preveriť situáciu, uskutočniť výrub stromu, zabezpečiť náhradnú výsadbu.  
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline  
Termín: apríl 2012 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: 

V priebehu apríla vykonáme ohliadku predmetnej dreviny. V prípade poškodzovania nehnuteľnosti vykonáme 
orez dreviny, ak bude potrebný výrub, zaradí sa do centrálneho rozhodnutia. Výrub drevín sa uskutočňuje 
v mimovegetačnom období t.j. od 01.10. – 31.03.  

čiastočne splnené 
úloha ostáva v platnosti 
 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za február 2012 
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky) 



 
1/2-2012 
Pripomienky k zimnej údrţbe: 
1/2- 2012 – 1.  
Pán Peter Chromiak: nedostatočná zimná údrţba chodníkov v parku na Bôriku. Na jeho výzvu boli chodníky 
promptne odhrnuté, no neposypané, rovnako mostíky ponad Všivák do parku nie sú vôbec udrţiavané a úplne 
neschodné. 
1/2- 2012 – 2.  
Viaceré a opakované pripomienky občanov na celkovú zlú a nedostatočnú zimnú údrţbu peších chodníkov. 
1/2- 2012 – 3.  
V území medzi ulicami Gabajova a Jarná okolo detského ihriska, medzi škôlkou a vnútroblokom na Hlinách 7 nie 
sú hlavné spojovacie chodníky očistené od snehu. 
Úloha:  
Zabezpečiť dostatočnú zimnú údrţbu peších chodníkov. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: Ţilinské komunikácie, a.s. Hliny zmapovali. Treba však uviesť na správnu 

mieru, ţe v zmysle VZN 15/2009, čl. 8, ods. 4 zimnú údrţbu ostatných  verejných priestranstiev sú 

povinní zabezpečiť: a) zimnú údrţbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam vlastníci, správcovia 

alebo uţívatelia nehnuteľností.  

Ţilinské komunikácie v zmysle Operačného plánu zabezpečujú zimnú údrţbu na chodníkoch v dĺţke 

61,3 km z celkovej dĺţky 155,9 km. Teda nie všetky chodníky v meste. Rozpočet na celkovú údrţbu je 

o 1/3 menší, ale rozsah je rovnaký ako v minulých obdobiach. Plán zimnej údrţby obdrţal poslanec 

dopravnej komisie p. Pieš. 

Ak prichádzajú podnety na posyp chodníkov, ktoré nie sú v operačnom pláne, nastupujú pracovníci 

VPP a zabezpečujú údrţbu. Tak to bolo i v prípade podnetu p. Chromiaka, kde si dovolím oponovať – 

chodníky boli posypané. Rovnaký prípad bol aj na vo vnútrobloku na Hlinách VII a šiestich mostíkoch 

cez Všivák – posyp bol zabezpečený. 

splnené 
(poznámka: vzhľadom na údrţbu v roku 2013 je treba prehodnotiť zoznam chodníkov ktoré nie sú 
v operačnom pláne) 
 
2/2-2012 
Pripomienka obyvateľov Rudnayovej ulice k zámeru mesta preznačiť dopravnými značkami ulicu Poľnú na 
obojsmernú a nesúhlasu mesta s umiestnením retardéra: petícia dotknutých obyvateľov proti zámeru zdvoj-
smernenia ul. Poľnej.  
Úloha:  
Prejednať poţiadavky s vedením mesta na najbliţšom zasadnutí MR. Navrhnúť riešenie.  
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: Áno, mesto vydalo dopravné určenie na podnet občana. Šírkové pomery 

komunikácie dovoľujú komunikáciu zdvojsmerniť, a tým odľahčiť dopravu na ul. Hlinská 

a presmerovať ju na ul. Tajovského. Vzhľadom na spomínanú petíciu mesto pozastaví realizáciu. Na 

základe informácie p. poslanca Maňáka sa pripravuje dopravná štúdia formou diplomovej práce 

študentov zo ŢU, kde sa rieši smerovanie dopravy na Bôriku, ako aj na „Bulvári“. Námety občanov 

môţeme poskytnúť diplomantom. Riešenie potom bude realizované na základe tejto práce, ak na to 

mesto pristúpi.  

splnené 
 
3/2-2012 
Sťaţnosti obyvateľov ulíc a lokalít Jarná ulica, Severná ulica, Bajzova ulica, Hliny 7 a priestor pred Juniorom na 
neporiadok v okolí kontajnerov TKO - pracovníci zmluvnej spoločnosti tu nechávajú po vývoze odpadu 
neporiadok. 
Úloha:  
Zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí kontajnerov uvedených lokalít. 



Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline  
Termín: február 2012 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: Občasné nečistoty a neporiadok okolo kontajnerov na komunálny 

odpad registrujeme aj na iných miestach a sídliskách v Meste. Na kaţdom stretnutí so spoločnosťou 

zabezpečujúcou vývoz KO upozorňujeme, ak je to moţné, aby  udrţiavali čistotu okolo kontajnerov. 

Taktieţ aktivační pracovníci mesta 1x mesačne v rámci čistenia sídlisk  upratujú okolo kontajnerov. 

Bohuţiaľ sa stretávame s tým, ţe mnohí obyvatelia nevkladajú odpad, alebo textil do kontajnerov, ale 

vedľa nich. V poslednom období nám hlavne neprispôsobiví občania vyberajú textil, ale aj fľaše 

a papier z kontajnerov, ktoré sa snaţia speňaţiť. Je zakázané vyhadzovať, alebo ukladať  objemný 

odpad vedľa kontajnerov, ale obyvatelia pri kúpe nábytku, alebo pri prerábaní bytu tento odpad 

vyhadzujú ku kontajneru a neodváţajú na zberný dvor. Aby nevznikali na sídliskách čierne skládky, tak 

mesto  1x za 2 týţdne robí ručný dozber objemného odpadu a odváţa na triediacu linku. Myslíme si, ţe 

Mesto v tomto prípade robí práce aj navyše, pretoţe VZN č.25/2009 o odpadoch v článku 8,v bode 11 

hovorí:  Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby riadne starať, zabezpečiť ich proti 

odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote. 

Napriek vyššie uvedenému budeme ešte vo väčšej miere vyuţívať aktivačných pracovníkov Mesta 

i zmluvnú spoločnosť na udrţiavaní čistoty a   zároveň by sme chceli poţiadať  obyvateľov 

prostredníctvom poslancov, aby ukladali odpad do kontajnerov a objemový odpad odváţali na zberné 

dvory  a tak spolu  prispejeme k skrášleniu okolia a zlepšeniu ţivotného prostredia Mesta. 

splnené 
 
4/2-2012 
Pripomienka občanov: keď sa minulý rok v lokalite Hliny VI. kosila tráva a hrabalo lístie, tieto ostali na ploche 
trávnikov bez odvozu. 
Úloha:  
Zabezpečiť, aby sa zmienená situácia tento rok neopakovala.. 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline  
Termín: február 2012 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: Berieme na vedomie a zariadime nápravu. 

splnené 
 
5/2-2012 
Pripomienky občanov na uliciach Jarná a Severná k nedostatočnej údrţbe stromov, v kontakte so zatepleným 
panelákom, (Jarná 36, Jarná 38), strom pri silnejšom vetre poškodzuje fasádu. 
Úloha:  
Preveriť stav stromov v uvedenej lokalite a vykonať nápravu. 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: 22.02.2012 bola vykonaná ohliadka, bude orezaný 1 ks dub, 

ktorého konáre zasahujú do fasády paneláku. 

čiastočne splnené 
úloha ostáva v platnosti 
 
6/2-2012 
Pripomienka občanov zo Severnej ulice kde je pozostatok z detského ihriska, nebezpečný pre chodcov, zo zeme 
trčia kusy ţeleza. 
Úloha:  
Upraviť uvedený verejný priestor tak, aby nebol potenciálnym ohrozením obyvateľov príslušnej lokality. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline  
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: Aţ po roztopení snehu a vysušení trávnika je moţné realizovať odstránenie 

ţeliez, preto termín marec – apríl. 
zmena termínu: apríl 2012 
úloha ostáva v platnosti 



 
7/2-2012 
Pripomienka občanov zo Severnej ulice č. 47, kde je vyše roka zaparkovaná dodávka, zároveň poţiadavka na 
nové parkovacie miesta v tejto lokalite. 
Úloha:  
Dať informáciu poslancovi Dušanovi Maňákovi, aké sú moţnosti mesta Ţilina pri riešení odstavených 
automobilov, ktoré trvalo parkujú na jednom mieste rok a viac a zaberajú miesto pre parkovanie iných 
áut. Preveriť moţnosti parkovania v uvedenej lokalite a navrhnúť a realizovať riešenie na rozšírenie 
kapacity parkovacích miest. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline, Mestská polícia 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: S budovaním nových parkovacích miest v roku 2012 sa vzhľadom na 

obmedzený rozpočet neuvaţuje. V otázke odťahu vozidiel, ktoré zaberajú verejné priestranstvo 

dlhodobo, treba uviesť EČV a na základe toho cez Mestskú políciu vieme identifikovať majiteľa 

a zvoliť ďalší postup.  
stanovisko Mestskej polície:: Odpovedám na pripomienku občanov zo Severnej 47, kde je vyše roka 

zaparkovaná dodávka. V rámci odťahu vrakov z územia mesta bolo zo Severnej ul. odtiahnuté 1 

vozidlo - vrak Fiat 127.  Dodávku, ktorú evidujeme ako vrak ešte nebola odtiahnutá, lebo pred ňou 

stálo auto, ktoré bránilo pri odtiahnutí a nebol moţný kontakt na jeho majiteľku. Majiteľ dodávky 

telef. kontaktoval MP a prisľúbil, ţe si auto odtiahne a dá do šrotu sám. Ak tak neurobí, MP urobí 

ďalšie opatrenia.  Autá, ktoré stoja rok a viac na jednom mieste a majú platnú TK sú v poriadku, 

nakoľko ich majitelia splnili všetky náleţitosti, ktoré im ukladá zákon. Pokiaľ nie, riešime ich ako 

vraky. 
čiastočne splnené 
(poznámka: riešenie nedostatku nových parkovacích miest je závislé od finančných prostriedkov mesta) 
 
8/2-2012 
Viackrát v minulosti uţ opakovaná pripomienka pána Kubenku na problém parkovania vozidiel na paralelnom 
pešom chodníku s ulicou Hečkovou: konflikty smetiarskych a parkujúcich vozidiel  znamenajúcich zničenú zeleň.  
Úloha:  
Obnovenie zničených dopravných značiek so zákazom vjazdu motorových vozidiel s výnimkou dopravnej 
obsluhy. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: Mesto Ţilina poţiadalo ODI na výkon sluţby v danej lokalite. Za hodnotené 

obdobie nebol zistený ani jeden priestupok. 
nedorozumenie 
(poznámka: v úlohe nešlo o zisťovanie priestupkov, ale o obnovenie dopravných značiek) 

úloha ostáva v platnosti 
 
9/2-2012 
Pripomienky obyvateľov na Hečkovej ulici: pri konaní športových podujatí v telocvični na ZŚ Hliny V. vozidlá 
návštevníkov blokujú priľahlé komunikácie. 
Úloha:  
Návrh a riešenie parkovania v potrebnej kapacite na pozemku v areáli ZŠ.  
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: Ak majú občania podozrenie, ţe vodiči parkujúcich vozidiel sa dopúšťajú 

priestupkov, nech uvedené hlásia na Mestskú políciu 159. Mesto nemôţe donútiť vedenie školy, aby si 

vybudovalo parkovaciu plochu v areáli školy.  
(poznámka: na základe opakovaných sťaţností v súčasnosti riešia poslanci túto úlohu 
prostredníctvo CVČ Ţirafa, ktoré je najčastejším organizátorom uvedených športových podujatí) 
úloha ostáva v platnosti 
 



10/2-2012 
Pripomienka viacerých občanov: problémy s nedostatkom voľných miest na parkovanie áut na sídliskách, miesta 
pri obytných domoch zaberajú aj nákladné a sluţobné automobily, existujúce parkovacie kapacity nespĺňajú 
poţiadavky platnej STN vo vzťahu k počtu obyvateľov a bytov. 
Úloha:  
Navrhnúť a prijať nové VZN ktoré bude riešiť zákaz parkovania sluţobných a nákladných vozidiel 
v obytných zónach, s moţnosťou spoplatnenia parkovacích miest pre drţiteľov viac ako jedného 
osobného vozidla. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: marec 2012 
stanovisko odboru dopravy: Mesto Ţilina pripravuje viaceré alternatívy na reguláciu parkovania na 

sídliskách. Tu  je však nedostatok poznatkov z iných miest. Ale spomenutá alternatíva sa javí ako 

najlepšia. Treba však na danú tému diskutovať , ale taký prvý koncept by mohol byť hotový na jar 

2012. 
úloha ostáva v platnosti 
 
11/2-2012 
Opakované poţiadavky občanov časti Rudiny I. (ulice Sklenárová, Čulenova, Mičurinova...) na riešenie ich 
neuspokojivej situácie. Dlhodobé súdne spory s mestom a s jeho správcovskou spoločnosťou Bytterm pre 
nesúhlas s odpredajom bytov do ich vlastníctva, pričom v niektorých protekčných prípadoch boli iným nájomcom 
byty v tejto lokalite uţ odpredané. Neporiadok v okolí bydliska neprispôsobivých občanov, nezáujem mesta 
o zabezpečenie nápravy tejto situácie. Najnovšie zverejnené zámery mesta na postupnú asanáciu existujúcich 
stavieb pre budúce obvodové centrum mesta Rudiny I., neistota ďalšej existencie obyvateľov v tejto lokalite, 
zanedbaný stavebno-technický  stav objektov, ale aj značné súkromné investície do údrţby mestského majetku.  
Úloha:  
Tlmočiť poţiadavky na najbliţšej Mestskej rade (MR). Zabezpečiť stretnutie dotknutých obyvateľov 
s vedením mesta. 
Zodpovední: poslanec Ing. arch. Dušan Maňák – predseda MV č. 2,, prednosta MsÚ v Ţiline, primátor mesta 
Termín: február - apríl 2012 

úloha ostáva v platnosti 
 
12/2-2012 
Poţiadavka pani Tomanovej: v kolízii s peším chodníkom od autobusovej zastávky (Festivalová?) boli 
realizované spevnené plochy pre nový zadný vjazd pre parkovanie vozidiel na ploche volejbalového ihriska. 
Uvedenou stavbou bol sťaţený prechod menej pohyblivých občanov, ktorí tu naopak ţiadajú bezbariérové 
riešenie úpravy pešieho pohybu.   
Úloha: 
Preveriť, či uvedené stavebné práce mali stavebné povolenie, navrhnúť a realizovať moţnosť 
bezbariérového pohybu. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: február 2012 
stanovisko odboru dopravy: Odbor dopravy obdrţal uvedený podnet. V súčasnosti sme dali výzvu na 

stavebníka, aby preukázal stavebné povolenie. Vec je v riešení. 
úloha ostáva v platnosti 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za január 2012 
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky) 
 

2/1-2012 
Poslanec Štefan Pieš urobí za rok 2011 odpočet prijatých úloh zo zápisníc stretnutí poslancov 
s občanmi MV č. 2, v ktorom bude uvedené, ktoré úlohy Mestský úrad riešil a s akým výsledkom. 
Zodpovedný: Ing. Štefan Pieš 

splnené 
 



3/1-2012 
Na základe poţiadavky občanov Jána a Heleny Ničíkovcov, ktorým tienia stromy na mestskom 
pozemku (a berú im denné svetlo) pred ich domom na Gabčíkovej 33, ţiadame preveriť situáciu a prijať 
opatrenia. V prípade výrubov stromov, ktoré tienia, sú Ničíkovci ochotní osobne nasadiť na tom istom 
mieste nové stromy.  Príloha: fotodokumentácia. 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: 22.02.2012 vykonaná ohliadka, do centrálneho rozhodnutia sa 

zaradili 3 ks drevín na výrub. 

Termín: február 2012 

čiastočne splnené 
úloha ostáva v platnosti 
 
4/1-2012 
Na základe poţiadavky občana Michala Chudíka budú poslanci za MV č. 2 iniciovať stretnutie primátora 
mesta, hlavného architekta mesta, poslancov MV č. 2 s občanmi MV č. 2 (v termíne marec – apríl 2012) 
vo veci preverenia moţnosti zmeny Územného plánu v lokalite Rudiny II tak, ako to navrhujú niektorí 
občania, ktorí bývajú v tejto lokalite: zachovať súčasný stav = zachovať priestor ako obytnú zónu. 
Zodpovedný: Ing. arch. Dušan Maňák 

Termín: marec – apríl 2012  
úloha ostáva v platnosti 
 
5/1-2012 
Michal Chudík predniesol návrh o lepšej informovanosti občanov o stretnutiach s poslancami MV č. 2. 
Na základe tohto návrhu bude sekretár výboru Peter Ničík v roku 2012 posielať hovorcovi mesta oznam 
o kaţdom mesačnom stretnutí MV č. 2 - na webovú stránku Mesta Ţilina. Oznam bude posielať vţdy 
týţdeň pred konkrétnym stretnutím. 
Zodpovedný: Mgr. Ing. Peter Ničík 

splnené 
 
Nesplnené úlohy z roku 2011: 
 
2/1 Natrieť existujúce zábradlie pozdĺţ Hlinskej ulice v úseku od zastávky MHD Poľná po ul. Kraskova 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Momentálne prebieha verejné obstarávanie na uvedené činnosti, podľa 

výsledku obstarania dáme do plánu, resp. skúsime to pracovníkov verejnoprospešných sluţieb. 

úloha ostáva v platnosti 
 
2/7 Investičné a neinvestičné akcie poţadované v tomto volebnom období riešiť a zaradiť do rozpočtu mesta 

nasledovne: 
2/7.1 Parkovacie plochy pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ul. Hlinská  v úseku od Váhostavu  

smerom do centra mesta. 
2/7.2 Koncepcia dopravného riešenia pre upokojenie dopravy v obytnom území – HLINY V, VI, VII a Bôrik, 

doplnenie chýbajúcich plôch a kapacít statickej dopravy. 
2/7.3 Koncepcia a spôsob parkovania pri novorealizovanej Telocvični ZŠ Hliny V. 
2/7.4  Koncepcia parkovania pri administratívnom objekte VURAL  na ul Rudnaya. 
2/7.5 Komplexná rekonštrukcia a rozšírenie parkovísk na ul. Bajzovej 
2/7.6 Okruţná kriţovatka na ul. Hlinskej pri OC BILLA. 
2/7.7 Ochrana existujúcej a výsadba novej zelene. 
2/7.8 Komplexná rekonštrukcia Bôrického parku. 
Zodpovední: odbor dopravy MsÚ v Ţiline, odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Súhrnná odpoveď: Vzhľadom na schválený rozpočet Mesta Ţilina sa 

v spomínaných lokalitách neuvaţuje s investičnými akciami/ okruţná kriţovatka, rozšírenie Bajzovej, 



realizácia nových parkovacích miest/. Objekt Vural však doručil na Mesto Ţilina projekt rozšírenia 

parkovacích miest vo svojom areáli na 44 parkovacích miest + 2 ZŤP. 

úloha ostáva čiastočne v platnosti 
 
4/3.  Dokončiť ihrisko na ulici Andreja Ţarnova. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Vzhľadom na schválený rozpočet Mesta Ţilina v kapitole detské ihriská sa 

v spomínanej lokalite neuvaţuje s dokončením. 

úloha ostáva v platnosti 
 (poznámka: riešenie problému je závislé od finančných prostriedkov mesta) 
 
4/4.  Vybudovať prepojenie dvoch slepých ulíc Ruţová-Ruţová v dĺţke cca 10 m a zároveň ich 

zjednosmerniť. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Vzhľadom na schválený rozpočet Mesta Ţilina sa v spomínanej lokalite 

neuvaţuje s investičnými akciami. 

úloha ostáva v platnosti 
 (poznámka: riešenie problému je závislé od finančných prostriedkov mesta) 
 
4/6.  Rekonštrukcia prístupových chodníkov a obrubníkov k bytovým domom na ul. Hečkova, vchod č. 34, 36 

a 40 (rovnako ako je opravený chodník pred vchodom č. 38) 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Uvedená poţiadavka bude splnená v jarných mesiacoch 2012. 

úloha ostáva v platnosti 
 
5/1.  Pri rozšírení parkovacích plôch  pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ulici Hlinská v úseku od 

Váhostavu smerom do mesta (rozšírenie parkovísk je zaradené do investičného plánu akcií budúceho 
obdobia). Riešiť v predstihu výrub alebo orezanie stromov nad jestvujúcim chodníkom uţ počas 
najbliţšieho obdobia vegetačného pokoja. 

Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Vzhľadom na schválený rozpočet Mesta Ţilina sa v spomínanej lokalite 

neuvaţuje s investičnými akciami. 

úloha ostáva v platnosti 
 (poznámka: riešenie problému je závislé od finančných prostriedkov mesta) 
 
5/2.  Poţadujeme, aby pracovníci odboru ţivotného prostredia vykonali obhliadku zelene na Hlinách VII 

a posúdili, ktoré stromy je potrebné u dôvodu prehustenia vyrúbať a ktoré orezať. Práce vykonať tieţ 
počas najbliţšieho obdobia vegetačného pokoja. 

Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: Obhliadka bola vykonaná, vieme o danom stave, ale vzhľadom na  

rozpočet a rozsiahlosť územia, nie je moţné uskutočniť prebierky v potrebnom rozsahu. Preto 

sa hlavne vykonávajú výruby drevín rastúcich v blízkosti budov alebo v zlom zdravotnom 

stave. 

čiastočne splnené 
(poznámka: riešenie problému je závislé od finančných prostriedkov mesta) 
 
7/2.   Na výjazde pod Veľkogaráţami (Hliny VII) smerom od Bratislavy ku Váhostavu (Hlinská ulica), upraviť 

prechod pre chodcov (dopravnou značkou STOP alebo zrkadlom) tak, aby bola zabezpečená väčšia 
bezpečnosť chodcov. Chodec neskoro uvidí prichádzajúce vozidlá zľava. 

Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Krajský úrad pre CD a PK vydal dopravné určenie v súlade s poţiadavkou 

Mesta Ţilina, odborom dopravy. 

úloha ostáva v platnosti 
 



8/1.   Na ulici Hečkova od kriţovatky (od č.d.17) smerom k internátom vodiči jazdia neprimeranou 
          rýchlosťou. V minulosti občania poţadovali vytvoriť ulicu s jednosmernou premávkou, prípadne  

 osadiť spomaľovač rýchlosti (retardér). Opakovaná ţiadosť na takéto riešenie bola z úrovne ODI 
zamietnutá. Aj z tohto dôvodu občania ţiadajú, aby na tejto ulici bolo vykonávané občasné   

          meranie rýchlosti vozidiel príslušnými orgánmi. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Opätovne upovedomená Mestská polícia listom dňa 10.2.2012. 

úloha sa plní priebeţne 
úloha ostáva v platnosti 
 
9/2.  Na ulici A. Rudnaya pri VURALE dochádza k sústavnému porušovaniu dopravných predpisov /§23, 

ods.1 a § 25, ods.1 Zákona o cestnej premávke/ parkujúcimi vozidlami v oboch smeroch. Domnievame 
sa, ţe táto skutočnosť je spôsobená aj tým, ţe majiteľ VURALU bráni parkovanie na svojich pozemkoch, 
pričom parkujúce vozidlá sú klientmi VURALU. Poţadujeme, aby príslušné oddelenie MsÚ preverilo 
v zmysle platnej STN rozpor medzi poţadovanými a skutočnými parkovacími kapacitami. 

Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Zástupcovia  Vuralu však doručili na Mesto Ţilina projekt rozšírenia 

parkovacích miest vo svojom areáli na 44 parkovacích miest + 2 ZŤP. Na Ul A. Rudnaya bolo vydané 

dopravné určenie, kde od ulice Kraskova po Ul. Nešporova je určené ZDZ „ opakovaný zákaz 

zastavenia“. Realizácia bude na jar 2012. 

úloha ostáva v platnosti 
 
9/3.  Opätovná poţiadavka občanov /pôvodná č. j. 1199/2011-2214/2011-ODKS-SLA zo dňa 24.1.2011/ na 

orezanie stromov, opravu chodníkov a vyčistenie kanalizácie na ulici A. Rudnaya. 
 Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: Dreviny na predmetnej ulici sú orezané (poprípade upresniť, o 

ktoré dreviny sa jedná). 

splnené 
 
9/4.  Poţiadavka občanov ul. Bajzova 26-32 na orezanie 2 ks vŕb nad parkoviskom pred zimnou sezónou za 

účasti  poslanca Ing. D. Maňáka. Hrozí poškodenie parkujúcich vozidiel.   
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru ţivotného prostredia: Zaradené na orez. 

čiastočne splnené 
úloha ostáva v platnosti 
 
9/5.  Poţiadavka občanov z Gabčíkovej ulice na Bôriku na opravu nájazdu z ul. Andreja Ţarnova, ktorý 

poškodzuje podvozky os. mot. vozidiel. Kontaktovať poslanca p. P. Ničíka. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Poţiadavka je evidovaná a bude riešená medzi prvými po ukončená zimnej 

údrţby – stav je skutočne nevyhovujúci.  
úloha ostáva v platnosti 
 
9/6.  Poţiadavka občanov Bôrika na vyriešenie bezpečného prechodu z aut. zastávky pri volejbalovom ihrisku 

smer Solinky, peší prechod cez Tajovského ulicu.  Za účasti poslanca P. Ničíka. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: Nutné riešiť obhliadkou na mieste s p. poslancom. 

úloha ostáva v platnosti 
 
10/2.  Poţiadavka občanov na riešenie spôsobu uzatvorených objektov pre kontajnery TKO tak, aby bol 

zamedzený prístup neprispôsobivým občanom. V prípade, ţe Mesto Ţilina sa rozhodne pre tento 
spôsob, je poţiadavka riešiť takýto objekt prioritne na Hlinskej č. 32. 

Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 



stanovisko odboru ţivotného prostredia: Riešenie na uzatvorené objekty pre kontajnery na TKO závisí od 

dostatku finančných prostriedkov.  

úloha ostáva v platnosti 
 (poznámka: riešenie problému je závislé od finančných prostriedkov mesta) 
 
10/4.  Obnoviť informačnú skrinku pri zástavke MHD Poľná a zverejniť aktuálne informácie pre občanov (napr. 

predstavenia Mestského divadla a rôzne aktivity Mesta). 

splnené 
 
10/5.  Na  základe poţiadavky OZ Mulica, Mestský výbor č. 2 súhlasí s ich návrhom ″cyklotrasy″ na príslušnom 

území v mestských častí (Hliny V, VI, VII a Bôrik) O definitívnom trasovaní nech rozhodne odbor 
dopravy. 

Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
stanovisko odboru dopravy: K uvedeným poţiadavkám OZ Mulica zaujala stanovisko komisia dopravy 

dňa 2.9.2011. uvedené návrhy nepodporila, pretoţe tieto úseky nenadväzujú na ţiadny cyklistický ťah 

a komisia takéto čiastkové riešenia neodporúča. Zároveň sa jedná o príliš exponovanú komunikáciu ( 

chodník), nakoľko sa nachádza v blízkosti školských internátov a základnej školy. 

splnené 
     
 

 


