
 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. 8/2012 ZO  ZASADNUTIA  MV č. 2 KONANÉHO  DŇA  3. 10. 2012 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 neprítomný 

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za september 2012  

 
Ústne a písomné pripomienky občanov, požiadavky prítomných, prijaté úlohy, október - 2012 
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky) 
 
1/10-2012 
Medzi súkromnou škôlkou a panelákom na Hečkovej ulici (popri paneláku a basketbalovom ihrisku) non-stop 
chodia cez chodník autá, ktoré si skracujú trasu na parkovisko. Návrh: osadiť na dané miesto značku zákaz 
vjazdu. 
Úloha: Preveriť situáciu, navrhnúť a realizovať reálne riešenie, aby auta nechodili v uvedenej lokalite po 
chodníku. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
2/10-2012 
Medzi súkromnou škôlkou a panelákom na Hečkovej ulici je basketbalové ihrisko s tzv. pohyblivým košom. 
Pohyblivá konštrukcia koša je nefunkčná, stáva sa, ţe ju niekedy v noci opilci zhadzujú a robia tým hluk. 
Úloha: Preveriť situáciu, odstrániť nefunkčnú konštrukciu, sfunkčniť ihrisko, aby slúţilo svojmu účelu. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
3/10-2012 
Za plavárňou cestou ku Carrefouru parkujú na ceste autá na obidvoch stranách, v dôsledku čoho sa zúţi cesta 
pre idúce autá, ktoré potom niekedy majú problém obísť sa. Pri ceste nie je chodník pre chodcov (iba po 
Mountfield). Chodník podľa predpisov vraj nemôţe byť na ceste vyznačený čiarou, musí byť vyvýšený. Návrh: 
dať aspoň na jednu stranu cesty značku zákaz zastavenia. 
Úloha: Preveriť situáciu, navrhnúť a realizovať reálne riešenie, aby bol na celom uvedenom úseku funkčný 
chodník pre chodcov a bezpečná cesta pre autá. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
4/10-2012 
Značenie chodníka na ceste pri Paľovej búde je uţ nečitateľné a nefunkčné. 
Úloha: Obnoviť chodník (namaľovať novú čiaru) na ceste pri Paľovej búde. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
5/10-2012 



Pri ulici Na Malý diel pri Bôrickom parku v mieste, kde je realitná kancelária sú len štyri parkovacie miesta. Často 
tam parkujú ďalšie autá na zeleni.  
Úloha: Preveriť situáciu, komunikovať s majiteľom realitnej kancelárie, navrhnúť riešenie pre ďalšie parkovacie 
miesta. 
Zodpovedný: Mestská polícia, odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
6/10-2012 
Stĺpy verejného osvetlenia nie sú v Ţiline očíslované. Pán Chromiak mal rozumnú pripomienku: ak by sa stĺpy 
očíslovali, uľahčilo by sa preverovanie i nahlasovanie nefunkčných stĺpov osvetlenia. Náklady na očíslovanie 
stĺpov nie sú vysoké. 
Úloha: Očíslovať stĺpy ţilinského verejného osvetlenia. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
7/10-2012 
Na Mestskom úrade v Ţiline pribudli v rokoch 2011 a 2012 desiatky úradníkov. Koľko presne zamestnancov MsÚ 
v Ţiline bolo zamestnaných k1.1.2011 a koľko zamestnancov je evidovaných k 1.10. 2012? Ktoré odbory 
mestského úradu majú v súčasnosti oproti roku 2010 zvýšené počty pracovníkov a ako sa to prejavuje v kvalite 
sluţieb pre občanov Ţiliny? 
Úloha: Uviesť: 

a) koľko zamestnancov mal MsÚ v Ţiline k 1.1.2011,  
b) koľko zamestnancov mal MsÚ v Ţiline k 1.10. 2012, 
c) ktoré odbory mestského úradu majú v súčasnosti oproti roku 2010 zvýšené počty pracovníkov a ako sa 

to prejavuje v kvalite sluţieb pre občanov Ţiliny 
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
8/10-2012 
Na ulici Ţarnova Mesto Ţilina rekonštruovalo pred pár rokmi ihrisko, povrch ihriska je vyasfaltovaný len do 
polovice. 
Úloha: Dokončiť vyasfaltovanie celého ihriska na ul. Ţarnova. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
9/10-2012 
Ulica Bôrická cesta nie je v dobrom stave. Výtlky tam síce nie sú, no kanálové kryty nie sú umiestnené 
v správnej výške (sú spadnuté). Popri Bôrickej ceste tieţ nie je v celej dĺţke vybudovaný chodník. 
Úloha: Opraviť umiestnenie kanálov, dokončiť chodník. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
10/10-2012 
Na parkovisku na Hečkovej ulici (Hečkova 20) (pri obchode) zasahujú neorezané stromy do priestoru, kde 
parkujú autá. 
Úloha: Orezať stromy, ktoré zasahujú do parkoviska na Hečkovej 20. 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline.  
Termín: do 30. októbra 2012 
 
11/10-2012 
Opakovaná pripomienka pána Chromiaka: Je treba odstrániť nefunkčné svietidlá a poškodené nefunkčné káble 
zariadení verejného osvetlenia na pešom chodníku pozdĺţ cesty k Paľovej Búde. Tieto zariadenia podľa 
vyjadrenia odboru dopravy MsÚ sú neopraviteľné a určené na likvidáciu. V súčasnom stave sú neestetické 
a môţu byť zdrojom zranenia. 
Úloha: Preveriť situáciu a odstrániť nefunkčné prvky verejného osvetlenia, ktoré môţu byť zdrojom zranenia 
občanov. 



Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
12/10-2012 
Opakovaná pripomienka Ing. Ryčekovej, Jarná 38: Je potrebné obrezať konáre stromov, ktoré zasahujú do 
zatepleného paneláku (strom pri silnejšom vetre poškodzuje fasádu). 
Úloha: Odrezať konáre stromov, ktoré zasahujú do zatepleného paneláku na ul. Jarná 38.  
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline.  
Stanovisko odboru ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline v júni 2012 bolo: Správca zelene uţ dostal pokyn, aby orez 
realizoval v najbliţších dňoch.  
Orez sa nerealizoval. Jedná sa o borovicu, ktorá zasahuje nad chodník a v zime sa zosýpa sneh a 
ihličie - treba orezať alebo skrátiť konáre. Z bočnej strany za vchodom Jarná 38 konáre duba zasahujú 
do fasády. Treba rezom upraviť korunu. Pred začatím prác treba kontaktovať p. domovníčku 
Ryčekovú (Jarná 38). 
Termín: do 30. októbra 2012 
 
Rôzne:  
Poďakovanie občanov za zvýšenú kvalitu čistenia chodníkov a zelených plôch.  
 

Na vedomie 
MsÚ Ţilina:  

- primátor Mesta Ţilina 
- prednosta MsÚ v Ţiline  
- viceprimátorka MsÚ v Ţiline 
- odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
- odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
- Mestská polícia 
- hlavný kontrolór MsÚ v Ţiline 

 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík 
Príloha: zápisnica s podpismi prítomných  
 
 PREZENČNÁ  LISTINA  ZO  ZASADNUTIA  MV Č.2  č. 7/2012 KONANÉHO DŇA  03. 10. 2012  
       o 17.00 hod 
 

Poslanci: 
Peter Ničík 
 

Prítomní hostia:     
Peter Chromiak 
Ľubica Kramárová 
Marián Jeluš (MsP) 


