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ZÁPISNICA  č. 04/2015 ZO  ZASADNUTIA  MV č. 2 KONANÉHO  DŇA  01. 04. 2015 o 17.00 hod. 
 
MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 535 345 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk Prítomný 
FIABÁNE Peter, Mgr. 0903 534 434  fibo@stonline.sk Prítomný 
NIČÍK Peter, Mgr. Ing. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com Prítomný 
KOLENČIAK Miroslav 0917 177 720  miroslav.kolenciak@gmail.com Neprítomný - ospravdlnený 
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu 
 
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy: 
(v číslovaní bodov prvé číslo znamená číslo zápisnice) 
 
4/1/2015 – Sťažnosť obyvateľov Hlín 7: medzi Gabajovou a Severnou ulicou vedľa bývalej práčovne 
parkujú autá na chodníku a znemožňujú tak pohyb chodcov. 
 
4/2/2015 – Na križovatke ulíc Gabajova a Jarná pri 13-poschodovom paneláku treba odstrániť kríky 
brániace výhľadu na dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“. 
 
4/3/2015 – Sťažnosť obyvateľov bývajúcich pri Oravskej ceste: na Oravskej ceste od erotického salónu 
smerom na Bôrik je TMA – sú tam stĺpy elektrického osvetlenia, no svetlo na nich nesvieti. Z dôvodu 
bezpečnosti obyvateľov tejto lokality je požiadavka opraviť verejné osvetlenie na uvedenej ulici AKÚTNA. 
 
4/4/2015 – Na zastávke MHD Tajovského nie je prístrešok pri zastávke MHD, v prípade nepriaznivého 
počasia vôbec nie je príjemné na tejto zastávke čakať na trolejbusový spoj. 
 
4/5/2015 – Na Osikovej ulici (pri Dome dôchodcov) - z troch predajných stánkov (umiestnených vedľa 
seba) je ten prostredný poriadne rozbitý a zdevastovaný a jeho stav určite nerobí dobré meno mestu. 
Treba ho urýchlene odstrániť. Poznámka: požiadavku vyslovili občania z nášho volebného obvodu, no týka 
sa Soliniek. 
 
4/6/2015 – Občania Bôrika vyzývajú mesto Žilina, aby rokovalo s vedením inštitúcií, ktoré žiadali a schválili 
zatrubnenie Všiváka a aby mesto s nimi dohodlo, že potok Všivák sa v budúcnosti zatrubňovať nebude (v 
súčasnosti je vydané predĺženie stavebného povolenia na zatrubňovanie uvedeného potoka), vzhľadom na 
protesty občanov, argumenty odborníkov, no najmä vzhľadom na skutočnosť, že zatrubnenie je v rozpore 
s Územným plánom mesta Žilina. 
 
4/7/2015 – Na ceste za plavárňou treba obnoviť dočasnú žltú čiaru, ktorá dočasne vymedzuje chodník pre 
chodcov, keďže na tejto ceste chodník ešte nie je urobený. 
 
Na vedomie 
MsÚ Žilina – prednosta MsÚ 
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu :  
Mgr. Ing. Peter Ničík 
 
Príloha:  
zápisnica s podpismi prítomných  
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