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 05. 04. 2017 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
FIABÁNE Peter, Mgr.
NIČÍK Peter, Mgr.
KOLENČIAK Miroslav

0903 535 345 041-72 32 097
0903 534 434
0907 806 072
0917 177 720

ma.at@stonline.sk
fibo@stonline.sk
peter.nicik@gmail.com
miroslav.kolenciak@gmail.com

Prítomný
Prítomný
Neprítomný - ospravedlnený
Neprítomný - ospravedlnený

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
1. Rudiny I., RudinyII
- na základe predchádzajúcich požiadaviek občanov poslanci oboznámili prítomných s projektovou
dokumentáciou a návrhmi riešenia v lokalite Rudiny I. a Rudiny II.
2. Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy:
Ul. Čulenova
– komunálny odpad, umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
1.7. Žiadosť o umiestnenie veľkokapacitného kontajnera pre každoročný zber objemného komunálneho
odpadu na ul. Čulenova
- zriadenie kompostéra
1.8. možnosť zriadenia komunitného kompostéra v spolupráci s mestom
- čistota a údržba zelene vkolí ul. Čulenova a za Vuralom
1.9. Požiadavka obyvateľky na kontrolu územia okolo ul. Čulenova a za Vuralom po odstránení domov,
vyčistenie uvedenej lokality a následné kosenie
- stav cesty
2.0. upozornenie na zlý stav povrchu ulice a opakované každoročné nedostatočné a nekvalitné realizované
opravy
Ul. Tajovského
– doprava, prechod do parku L. Štúra
2.1. zreteľne vyznačiť prechod pre chodcov cez ul. Tajovského do parku L. Štúra v časti cca 300 m od
odbočky na ul. Kraskova smerom do centra
– doprava
2.2. umiestnenie dopravnej značky na začiatku ul. Kraskova po odbočení z ul. Tajovského
– osvetlenie
2.3. nedostatočné osvetlenie ul. Tajovského pri odbočke na ul. Kraskova
– údržba zelene
2.4. vyhrabanie svahov nad ul. Tajovského od odbočky na ul. Kraskova smerom k nemocnici
Ul. Nešporova – údržba zelene a čistoty
2.5. realizovať vyčistenie časti ul. Nešporova od odbočky ul. Rudnaya smerom k športovej hale
Bôrická cesta – žiadosť o odkúpenie pozemku mesta, odbor právny p. Formánková
2.6. preveriť opakovanú žiadosť p. Ľ. Škvarku o odkúpenie mestského pozemku na novovzniknutej parcele
5826/13 ako aj dôvody odmietavého stanoviska mesta Žilina

Ul. Hečkova – podnety p. Kuric, Hečkova 2534
- osvetlenie
2.7. chýba osvetlenie popri chodníku pre chodcov vedúceho z ul. Hečkova pomedzi bytové domy okolo
obchodu smerom k zastávke mhd na ul. Hlinská, možnosť dobudovania v rámci rekonštrukcie osvetlenia
v tejto lokalite?
- stav po rekonštrukcii chodníkov
2.8. podnet na kvalitu prác pri rekonštrukcii chodníkov v tejto lokalite, veľmi tenká vrstva nového asfaltu,
hrozí poškodenie pri prejazde ťažších dodávkových automobilov s hmotnosťou 2,5 t
- nevhodné umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
2.9 upozornenie na nevhodné umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na parkovisku pred bytovým
domom na ul. Hečkova 32, pri manipulácii hrozí poškodenie osobného majetku - osobných autombulov,
požiadavka na vhodnejšie umiestnenie v tejto lokalite ( trávnaté plochy vedľa parkoviska? )
ul. Bajzova – podnety p. Kubov ( Bajzova č. 17–19, 21– 23 ) a p. Záborská ( Bajzova 13-15 )
- parkovanie
3.0. dokončenie povrchu parkoviska, zrealizovať vodorovné vyznačenie parkovacích miest
- komunálny odpad
3.1. riešiť nevhodné umiestnenie kontejnerov na komunálny odpad a separovaný zber v tejto lokalite (
vybudovanie stojiska? )
- žiadosť o vybudovanie parkovacích miest
3.2. p. Záborská predložila poslancom žiadosť ( viď príloha zápisnice ) o vybudovanie 25 parkovacích miest
pred tlačiarňou Georg, poslanci s touto požiadavkou súhlasia a týmto žiadajú príslušný odbor o stanovisko,
posúdenie žiadosti a návrh realizácie / projekt
Ul. Hlinská a ul. Severná – podnety p. Fitzová, p. Kačnik, p. Pomsárová
- oprava cesty a parkovanie
3.3. opakovaná žiadosť na opravu cesty ( výtlky, kaluže vody pred domami po dažďoch ) a riešenie
parkovania ( vodorovné vyznačenie parkovacích miest )
3.4. nevhodné parkovanie aut na ul. Severná v zákrute pri Váhostave, ktoré bránia prejazdu aut na odvoz
komunálneho odpadu
- detské ihrisko pri Váhostave medzi ul. Hlinská 36 a Severná
3.5. požiadavka na výmenu piesku, na umiestnenie tabuliek „zákaz venčenia psov“ a na prekrytie
pieskoviska v zimných mesiacov plachtou, detská šmykľavka – riešenie miesta dopadu formou gumenej
podložky ( úhrada posledných dvoch položiek z poslaneckého fondu? )
- údržba zelene, čistoty
3.6. požiadavka na orez stromov pozdĺž chodníka pre obytnými domami na ul Hlinská od penzionu Junior k
Váhostavu
3.7. požiadavka na výrub suchých stromov pri práčovni a pri schodišti pri Váhostave ( ul. Severná )
3.8. požiadavka na prehodnotenie stavu zelene v tejto lokalite, odstránenie kríkov, orezanie stromov, nová
výsadba stromov
3.9. odstránenie neporiadku a vyčistenie svahu za garážami od Váhostavu k ZŠ Jarná ul.
- komunálny odpad
4.0 prehodnotenie počtov nádob na komunálny odpad a triedený zber na u. Hlinská 26 – 36, pridať
kontajneri na papier a plast + vybudovanie stojísk
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Peter Fiabáne
Na vedomie
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP
MsÚ Žilina – vedúci odboru dopravy

