
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. 09. 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 Prítomný  

FIABÁNE Peter, Mgr. 0903 534 434  fibo@stonline.sk neprítomný - ospravedlnený 

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, u predsedu výboru. 
1. Správcovia bytového domu ul. Hlinská  č. 34,36,38 pán Marián Kačník, Janka Pomsárová 
1.1. Údržba zelene 
Opakovaná požiadavka na pravidelnú údržbu a orezanie stromov v úsekoch Hlinská ulica č. 26 až 38. 
Napriek dlhodobým a opakovaným požiadavkám a prísľubom orezanie stromov sa dodnes nerealizovalo. 
1.2. Dažďová kanalizácia 
Opakovaná požiadavka - vyčistiť zanesené vpuste dažďovej kanalizácie, požiadavka na ich pravidelné 
čistenie, pri záplavových dažďoch nefunkčné , hlavne v úseku Hlinská ulica č. 26 až 38 
1.3. Verejné priestranstvo mobiliár  
Priestor medzi ulicami Hlinská a Severná –žiadosť o informáciu – kedy a ako často sa vymieňa piesok 
v existujúcich pieskoviskách. 
1.4. Rekonštrukcia VO  
Opakovaná požiadavka na informáciu kedy v priestore pred bytovými domami Hlinská ulica č. 26 až 38, 
v úseku od Junioru po Váhostav, bude riešené verejné osvetlenie, v akom termíne. 
1.5. Neodpratané lístie zo stromov 
Opakovaná požiadavka kedy bude spadnuté lístie ešte po minulej jeseni v roku 2017 odpratané 
z trávnikov,  majú si to urobiť obyvatelia svojpomocne ?  
 
2. Správca bytového domu ul. Hečkova  č. 32 pán Kuric 
2.1.Rekonštrukcia plynu ul. Hečkova  
Rozkopané parkovisko so skládkou štrku, a časťami potrubia, žiadosť o informáciu kedy bude stavba 
dokončená a parkovisko uvedené do pôvodného stavu. 
2.2.Rekonštrukcia plynu ul. Hečkova, poškodený koreňový systém stromu  
Pri rozkopávke pre plynové potrubie bol zlikvidovaný časť koreňového systému, strom je smerove 
vychýlený hrozí jeho pád, nebezpečie úrazu alebo škôd pri jeho prípadnom vyvrátení z koreňov. 
2.3.Verejné osvetlenie ul. Hečkova  
Žiadosť o informáciu kedy bude realizované verejné osvetlenie priestoru parkovísk na ulici Hečkovej 
2.4. Problematika  stojísk pre TKO 
Opakovaná požiadavka – o umiestnenie stojísk pre kontajnery pre TKO k Hečkovej ulici tak aby vozidlá 
pre ich zber a vyprázdňovanie nemuseli jazdiť po pešom chodníku a medzi vozidlami na parkoviskách ale 
len po ulici Hečkovej. 
 
3. MUDr Ján Hanák, Hečkova ul.č.32 , tel. 0905 194 997  
3.1. Oprava pešej plochy  
Opakovaná požiadavka - na výmenu – opravu asfaltovej plochy cca 20 x 15 m pri vchode Hečková 32 
a Ružovej ulice k obchodu s potravinami, dezolátny stav, hlavne pri daždivom počasí, v zime nebezpečie 
úrazu pošmyknutím na ľadovej ploche. Požaduje prizvať k obhliadke tohto priestoru.  
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák 
Na vedomie 
MsÚ Žilina – I. viceprimátor 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia, vedúci stavebného 
úradu 


