
• 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: 
Peter Fiabáne, Mgr. 
Dušan Maňák, Ing. arch. 
Peter Ničík, Mgr. Ing. (sekretár výboru) 
Štefan Pieš, Ing.  
 
ZÁPISNICA  č. 2/2012 ZO  ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  2. 5. 2011 o 17.00 hod. 
MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 535 345 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk neprítomný 
FIABÁNE Peter, Mgr. 0903 534 434  fibo@stonline.sk neprítomný 
NIČÍK Peter, Mgr. ing. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com prítomný 
PIEŠ Štefan, Ing. 0907 722 368  stefanpies@stonline.sk prítomný 
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za marec 2012  
(viď dokument MZ Žilina - Výbor č. 2 - Úlohy 2011 - 2012 - stav k 1.5.2012.doc) 
 
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy, apríl - 2012 
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, požiadavky) 
 
1/5-2012 
Pripomienka občana z Lipovej ulice: okolo potoka Všivák je neporiadok. Ak príde väčšia voda, niektorí občania 
majú zatopené pivnice.  
Úloha: Informovať o tom, aký je reálny plán mesta Žilina s vyčistením a úpravou okolia potoka Všivák, s jeho 
zatrubnením mimo parku a jeho úpravou v lokalite parku na Bôriku. Informovať tiež o termínoch, v ktorých mesto 
Žilina tieto aktivity uskutoční. 
Zodpovedný: odbor životného prostredia 
- Termín: 31. máj 20121 
 
2/5-2012 
Opätovná pripomienka občanov z Bôrika a aj poslanca Petra Ničíka. Ľudia, ktorí vystupujú na zastávke MHD 
Tulipánova ul. (trolejbus č. 3, zastávka pri volejbalovom ihrisku) nemajú bezpečný a logický prechod smerom na 
Bôrik (smerom k Strednej odbornej škole stavebnej (SOŠS), Tulipánova 2, Žilina).  
- pri zastávke nie je vyznačený prechod pre chodcov („zebra“) cez cestu (ďalšie „zebry“ sú od zastávky 

vzdialené aj na jednu aj na druhú stranu cca 70 m, to znamená, že takmer nikto z ľudí vystupujúcich 
z trolejbusu na Tulipánovej ulici nimi nechodí),  

- pokračovanie chodníka na Bôrik vedie cez lávku ponad potok Všivák, ktorej jedna časť je plechová a počas 
dažďov a snehov klzká a nebezpečná pre starších ľudí, 

- ďalšie pokračovanie vedie úzkym chodníkom popri Všiváku, ktorý okrem toho že je úzky, v zime je 
neudržiavaný, 

- chodník smerom k SOŠS končí pri Bôrickej ceste, kde tiež nie je vyznačený prechod pre chodcov („zebra“) 
Niekedy chodci volia dlhšiu cestu od zastávky smerom na Bôrik (keď nechcú ísť popri Všiváku) – tak, že keď 
vystúpia, idú po chodníku na Tajovského ulici smerom ku Kamélii a na prvom prechode pre chodcov prejdú cez 
cestu (na rohu volejbalového ihriska, pri pivárni Rmut) na Tulipánovú ulicu, kde však po niekoľkých metroch 
končí chodník pred mostom cez Všivák (je tam aj nezmyselne nakreslený prechod pre chodcov na druhú stranu, 
kde takisto nie je chodník). 
Tajovského ulica (kde je aj zastávka MHD, Tulipánová) je pre chodcov nebezpečná. Vodiči tú časti chodia 
neprimeranou rýchlosťou (pri hoteli Kamélia auto v minulých rokoch usmrtilo chodca – obyvateľa Bôrika). 
Tento zápis z Mestského výboru č. 2 je tiež oficiálnym záznamom o tom, že poslanci tohto Mestského výboru 
žiadajú, aby mesto prioritne riešilo bezpečnosť v lokalite uvedenej zastávky MHD (ako aj na celej Tajovského 
ulici) a bezpečný prechod chodcov (chodí tam dosť starých ľudí a študentov) smerom od uvedenej MHD na 
Bôrik. 
Príloha: fotodokumentácia prístupu k zastávke MHD Tulipánová. 



Úloha: Zabezpečiť bezpečný prechod chodcov zo zastávky MHD Tulipánová smerom k SOŠS na Bôriku. 
Zodpovedný: odbor dopravy 
- Termín odpovede: 31. máj 2012 
- Termín realizácie: 31.10.2012 
 
3/5-2012 
Opätovná žiadosť občanov Bôrika o sporadické meranie rýchlosti na Tajovského ulici, kde vodiči nedodržiavajú 
rýchlosť. 
Úloha: Realizovať čo najčastejšie meranie rýchlosti automobilov na Tajovského ulici. 
Zodpovedný: odbor dopravy 
- Termín: 31. máj 20121 
 
Rôzne: 
- občania ďakujú mestu Žilina, že sa v lokalite pri Vurale začal robiť poriadok.   
- poslanci ďakujú Mestskej polícii, že na zasadnutia výboru s občanmi Mestskej časti č. 2 chodia aj príslušníci 

Mestskej polície v Žiline a priamo reagujú na problémy občanov týkajúce sa práce Mestskej polície. 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
MsÚ Žilina  -  zástupkyňa primátora v Žiline  

- odbor dopravy MsÚ v Žiline 
- Mestská  polícia Žilina 
- odbor životného prostredia MsÚ v Žiline 
- hlavný kontrolór MsÚ v Žiline 

 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík 
Príloha: zápisnica s podpismi prítomných  
 
 
 PREZENČNÁ  LISTINA  ZO  ZASADNUTIA  MV Č.2  č. 1/2012 KONANÉHO DŇA  02. 05. 2012  
       o 17.00 hod 
 
Poslanci: 
Peter Ničík 
Štefan Pieš 
 
Hostia:     
Marián Jeluš (Mestská polícia) 
Peter Chromiak 
František Krupa 
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