
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., Peter Ničík, Mgr., Kolenčiak Miroslav 
 
 
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  02. 11. 2016 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V 
 
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. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com Neprítomný - ospravedlnený 

KOLENČIAK Miroslav 0917 177 720  miroslav.kolenciak@gmail.com Prítomný  

 
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu 
 
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy: 
 
1. Ulica Čulenova – poďakovanie za opravu 
1.1. Požiadavka vo veľkej miere splnená ostalo ešte neopravených zopár výtlkov.  
 
2. Rudiny I.- pripravovaná novostavba bytového domu 
2.1. Požiadavka obyvateľov na ich oboznámenie sa so zámerom výstavby  na zasadnutí MV č.2, ešte pred  
       vydaním stavebného povolenia. 
 
3. Tajovská ulica 
3.1. Opakovaná požiadavka na dlhodobo neriešené orezanie kríkov a stromov. 
3.2. Požiadavka na riešenie verejného osvetlenia, uvedený priestor Tajovského 26 nie je osvetlený 
 
4. Hlinská ulica 
4.1. Dezolátny stav komunikácie plnej výmolov naplnených  špinavou vodou, chýbajúci peší chodník, 
4.2. Riešenie nedostatku parkovísk požiadavka na dopracovanie štúdie intenzifikácie parkovísk do projektu  
       pre stavebné povolenie a ich následnú realizáciu . 
4.3. Hlinská 34 a 36 – opakovaná požiadavka na orezanie stromov poškodzujúcich zateplenú fasádu 
       bytového domu 
 
5. Poľná ulica zastávka MHD   
6.1. Uschnutý strom pri ALZE – opakovaná požiadavka na jeho odstránenie 
 
6. Nové detské ihrisko vo vnútrobloku bytových domov pri Juniore 
6.1. Upozornenie na možnosť úrazu – nedostatočné zabezpečenie proti pádu dieťata z výšky  
 
7. Chodník na Hlinskej 
7.1. V tráve v priestore medzi školami sa hromadia  odpadky 
7.2. Požiadavka na riešenie chodníka počas dažďa je jeho dosť veľký úsek zatopený vodou –  pre 
       lepšie odvodnenie riešiť aspoň trativod. 
 
8. VIX ulica Poľná 
8.1. Súhlasné stanovisko poslancov MV č.2 k zámeru realizácie parkoviska medzi Bajzovou ulicou 
       a priestorom ihriska aj v súvislosti s projektom VÚC na realizáciu športovo- rekreačného areálu, 
       s celkovým riešením  dopravy v prospech peších a cyklistov. 
8.2. Požiadavka vhodnou formou poskytnúť možnosť parkovania aj priľahlých obyvateľov Bajzovej ulice 
 
9. Bajzova 32, 34  
9.1. Požiadavka na rekonštrukciu časti komunikácie a parkovísk a realizáciu nových parkovísk podľa 
       spracovaného projektu pre stavebné povolenie. 



 
 
 
 
 
10. Kontajnery na kompost zo záhrad  
10.1. Požiadavka obyvateľov na informáciu ako mesto, jeho príslušné oddelenie pripravuje riešiť túto 
         problematiku. 
 
11. Stav zelene v obvode  
11.1. Dlhodobo zanedbávaná údržba verejnej zelene, chýbajúci pravidelný orez, spodné časti stromov 
         a kríkov kde je takýto stav je priestorom kde sa hromadia odpadky, slúži ako verejné WC alebo pre  
         ubytovanie bezdomovcov. 
11.2. Požiadavka aby správcovia zelene príslušnej mestskej časti minimálne 2 x do roka vykonali za 
         prítomnosti príslušného oddelenia MsÚ a poslancov obhliadku územia pre relizáciu komplexnej  
         údržby bez toho aby občania museli opakovane žiadať o zásahy ktoré sú často nerešpektované. 
 
12. Mestská polícia  
12.1. Riešiť nedodržiavanie zákazu prikrmovania holubov / napr aj v priestore za Tanečnou 
         školou. 
12.2. Požiadavka na častejšiu kontrolu psíčkarov, problém znečisťovania verejných priestorov 
12.3. V meste sa zväčšuje výskyt túlavých psov  
 . 
 
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Dušan Maňák 
 
 
Na vedomie 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP 
MsÚ Žilina – vedúci odboru dopravy 
MP Žilina – náčelník MP 
 
 
 


