
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. 11. 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. 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: 
10/1. V okolí paneláku (Hlinská ulica č. 34,36,38 ) už dlhšie podané žiadosti o orezanie stromov a výrub 
(žiadatelia p. Tkáčik a p.Jakubeková) – na žiadosť nikto z mesta dlhodobo nikto nereaguje. 
  
10/2. Neohrabané lístie aj s bukvicami – nebezpečie úrazu starších chodcov a malých detí na peších 
chodníkov (napr. aj v trase z Hlinskej na Severnú)  – prečo sa na odstraňovaní lístia v meste nepodieľajú 
osoby v režime VPP.  
  
10/3. Piesok na detskom ihrisku dvor Hlinská 34, 36, 38 trvale znečisťované zvieracími výkalmi čo sa 
prejavuje zdravotnými problémami malých detí – žiadosť o systémové riešenie s možným prekrývaním 
plochy pieskoviska v hodinách mimo ich prevádzku.  
  
10/4. Požiadavka osadiť pevné objekty - stojiská pre situovanie kontajnerov nielen v priestore ulice Hlinskej 
v poslednom čase sa radikálne znížil ich počet a nie sú tu ani kontajnery pre separovaný zber 
  
10/5. Problém hluku, rušenia nočného pokoja a verejného poriadku zákazníkmi reštaurácie Máj podobne 
ako v prípade prevádzky pri Juniore. Pri Juniore je potrebné preveriť reálne vlastnícke vzťahy k verejným 
pozemkom tak aby mohla byť vyvodená zodpovednosť za poriadok a čistotu od vlastníkov pozemku 
vrátane plôch parkovísk.  
  
10/6. Opätovná sťažnosť na služobné vozidlá zamestnancov Váhostavu ktoré zaberajú existujúce 
parkoviská pre obyvateľov priľahlej obytnej zóny ( ul. Hlinská a Severná ) a neparkujú na ich firemnom 
parkovisku. Sťažnosť už raz riešil pán primátor osobne s vedením Váhostavu, ale situácia sa nezmenila. 
  
10/7. Požiadavka občanov, aby príslušný správca zelene z vlastnej iniciatívy pravidelne kontroloval 
a následne aj riešil s mestom stav zelene v obvode – orezávanie a výruby bez toho, aby občania nemuseli 
opakovane žiadať o riešenie tejto problematiky.  
  
10/8. Poslanci za MV č.2 sa dohodli, že Mgr. Peter Fiabáne nahradí poslanca Mgr. Petra Ničíka vo 
funkcii sekretára výboru, ktorý odstúpil z funkcie zo zdravotných dôvodov. 
 
Na vedomie 
MsÚ Žilina – prednosta mestského úradu 
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu :  
Mgr. Peter Fiabáne 
 
Príloha:  
zápisnica s podpismi prítomných  
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