
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  04. 04. 2018 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V 
MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 535 345 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk neprítomný - ospravedlnený 

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 neprítomný - ospravedlnený 

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu 
 
 
2. Obyvateľ ulice Severná, pán Matúš  
2.1. opakovaná sťažnosť: nedostatočná údržba zelene, nečistota, neporiadok , devastácia peších 
chodníkov vozidlami, nevyhrabané lístie, neorezané stromy, nevyfrézované korene, vyčistenie priestorov 
pod smetnými nádobami 
2.2. osvetlenie hlinská chodník + preluky medzi domami, uvedenie do pôvodného stavu 
 
- Do dnešného dňa nie je stále pozbierané lístie v obvode aj keď v iných častiach mesta je pozbierané 
- Rovnako nie sú v obvode vyčistené chodníky od popadaného lístia. 
- Po vyrúbaných stromoch sú v zemi ponechané pne s koreňmi 
- Firma ktorá realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia zanecháva v okolitých trávnikoch kusy 
  vylámaného betónu  a vysypaný štrk, ak sa to hneď neodstráni ostane to vo vyrastenej nepokosenej tráve 
- Osobné aj nákladné vozidlá jazdia po peších chodníkoch prečo ich Mestská polícia nepokutuje a prečo 
  nie sú na týchto chodníkoch realizované fyzické zábrany pre vjazd vozidiel 
- Neporiadok odpadky a špina za obchodnými jednotkami Billa a Junior - požaduje kontrolu Mestskej 
polície v súčinnosti s príslušnými orgánmi hygieny 
 
3. Obyvatelia ulice Hlinská, p. Kačnik, p. Pomsárová   
3.1. Verejné osvetlenie – preveriť či bude realizované osvetlenie aj nad chodníkom pred panelákmi pozdĺž 
ulice Komenského 
3.2. Kanálové vpuste – žiadosť o vyčistenie kanálových vpustí ul. Komenského, ul. Severná vyčistenie 
3.3. požiadavky odrezať nefunkčné pozostatky vahadlových hojdačiek na ul. Severná (na konci pri 
Váhostave) z dôvodu nebezpečenstva úrazu 
  
4. Obyvateľ ulice Bajzova 18,  p. Zelný   
  
4.1. výhrada, že súčasná rekonštrukcia osvetlenia chodníkov ide aj do nedávno zrekonštruovaných 
chodníkov 
4.3. ul. Bajzova pri Liedli - zostala hlina za domom na asfaltovej ploche ihriska 
4.4. upozornil na nedostatočné, nesystémové čistenie ciest keď tam stoja autá 
4.5. ostrovček na spojení ulíc Tajovského a Rudnayova zostal po plynofikácii? neupravený  
4.6. kde sú mestskí policajti pri kontrole psíčkarov 
4.7.Georg tlačiareň  - upozornil na aktuálny stav pred prevádzkou, komu patrí pozemok?, chodník bol 
obnovený, zásobovacie autá ničia chodník i okolitý priestor, 
4.8. parkovisko pred tlačiarňou Georg – nevyznačené státia + návrh zrušiť priestor pre lampy a dobudovať 
parkovacie miesta 
4.8. výkopy – návrh, aby zhotoviteľ hlinu, materiál uložil do kontajnera a odviezol a potom označil celý 
priestor, po dokončení materiál z kontajnera vrátiť späť 
4.9. upozornil na zachádzanie aut na trávu pri tanečnej škole Cieker, požaduje obmedziť státie na tráve 
 
 
  
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Peter Fiabáne 



 
Na vedomie 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia 
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PREZENČNÁ LISTINA POSLANCOV 
Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MV ZO DŇA 04.04.2018   
 
 
 
Mgr. Peter Fiabáne    ....................................................................... 
 
 
Ing. arch. Dušan Maňák    ....................................................................... 
 
 
Mgr. Ing. Peter Ničík     ....................................................................... 
 
 
Kolenčiak Miroslav    ....................................................................... 
 
 
 

 

 
Prítomní občania: 
 
p.Matúš, Severná 49 (0907 762486) 
 
p. Zelný, Bajzova 18 (0903 025 000) 
 
p. Kačnik, p. Pomsárová, ul. Hlinská 
 


