
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. /sekretár výboru/ 

Peter Ničík, Mgr. 

Štefan Pieš, Ing.  

 

ZÁPISNICA  č.2/2014 ZO  ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  05. 02. 2014 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   

PIEŠ Štefan, Ing. 0907 722 368  stefanpies@stonline.sk prítomný 

 

Prítomní : 

Ján Capko – mestská polícia 

Peter Chromiak - občan 

Novoprijaté podnety / požiadavky :  

(číslo zápisnice / poradové číslo podnetu, požiadavky) 

2/1.  Neporiadok okolo kontajnerov pre triedený odpad na križovatke Bôrická a Tulipánova - jeden kontajner 

otvorený ( príloha, foto č.1 a 2 ) 

Úloha: preveriť, zabezpečiť nápravu   

Zodpovedný: odbor životného prostredia MsÚ v Žiline.  

  
2/2.  Neporiadok okolo Všiváka po čistení správcom toku VHV (príloha, foto č.3 ) - v minulosti už na základe 

opakovaných podnetov riešené , istý čas bol poriadok ale opäť po očistní mreží ponechaný odstránený odpad z 

koryta na brehu potoka 

Úloha: zabezpečiť nápravu u správcu toku 

Zodpovedný: odbor životného prostredia MsÚ v Žiline.  

  
2/3.  Kraskova 6 - opustený drevodom - miesto zhromažďovania odpadu , vedenie mesta sľúbilo na verejnom 
zhromaždení s občanmi riešiť  túto situáciu - do dnešného dňa nevyriešené 
Úloha: preveriť, zabezpečiť nápravu   

Zodpovedný: odbor životného prostredia MsÚ v Žiline.  

 

2/4.  Opakované sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu cez víkendy , hulákanie opilcov , rozbité a 

zapálené kontajnery TKO, pohyb opilcov z krčiem po voľnom priestranstve medzi Hlinami VI a Solinkami 

Úloha: riešiť situáciu aspoň občasnou prítomnosťou hliadky MP cez víkendy  

Zodpovedný: MP v Žiline  

 
2/5. Dlhoročné a opakované požiadavky obyvateľov Bajzovej ulice na riešenie situácie parkovania a stavu 
komunikácie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie  
Úloha: pristúpiť k realizácii aspoň prvú etapu riešenia   



  

Na vedomie 

MsÚ Žilina –  odbor vnútorných vecí, mestská polícia v Žiline, odbor životného prostredia 

 

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Mgr Peter Fiabáne 

 

Príloha 1 :  

zápisnica s podpismi prítomných  

 

Príloha 2:  

fotodokumentácia 

  

  


