
MESTSKÝ  VÝBOR  Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK)  PRI MESTSKOM  ZASTUPITEĽSTVE   V  ŽILINE 

Predseda:  Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 72 320 97,M 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonline.sk 
Poslanci:  MUDr. Igor Habánik, Mgr., Peter Ničík, Mgr. Vladimír Randa 
 
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  05. 12. 2018 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V 
HABÁNIK Igor, MUDr 0902 693 010  Igor.Habanik@gmail.com Prítomný  

MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 534 434 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk Prítomný 

NIČÍK Peter, Mgr. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com neprítomný - ospravedlnený 

RANDA Vladimír Mgr. 0949 754 146  vladimir.randa@gmail.com Prítomný 

 
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. 34 až 36. 
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 smeti TKO  
Riešiť problematiku umiestnenia kontajnerov v uzavierateľných stojiskách. 
 
2. Obyvateľ Bôrika ing. Peter Chromiak 
2.1. Oprava výtlkov na komunikáciách pri VURAL-e 
Komunikácie v zlom technickom stave, požiadavka na opravu množstva výtlkov 
2.2. Smetisko pri VURAL-e 
Na plochách po asanovaných RD pri VURAL-e vznikajú divoké skládky na neudržiavaných plochách vo 
vlastníctve mesta, požiadavka na riešenie prípadné oplotenie mestských pozemkov s pravidelným 
kosením. 
2.3. Križovatka ulíc Tajovského a Kraskova pri pešom prechode do parku 
Koreňový systém stromu s poškodeným betónovým oporným múrom, požiadavka na opravu, prípadne 
odstránenie stromu . 
2.4. Peší chodník a alej do areálu Žilinskej univerzity 
Rigól pozdĺž pešieho chodníka plný lístia , požiadavka na jeho vyčistenie 
2.5. Oprava komunikácie za Bôrickým parkom 
Komunikácia poza park v úseku od stanice PHM SHELL po odbočku k Carrefouru v zlom technickom stave 
požiadavka na zaradenie do plánu investícii na jej komplexnú rekonštrukciu 
2.6. Parkovanie vozidiel pri parku 
Požiadavka na zákaz státia osobných vozidiel zamestnancov a návštevníkov prevádzok a objektov pri 
parku, vozidlá parkujú na trávniku pri potoku Všivák. 
2.7. Podnety pre mesto na CITY MONITOR-e 
Opakované zverejňovanie podnetov na CITY MONITOR-e na ktoré nikto nereaguje, požiadavka na 
zriadenie Odkazu pre starostu kde by bolo možné tieto podnety uplatňovať. 
 
 
 
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák 
Na vedomie 
MsÚ - primátor 
MsÚ Žilina – I. viceprimátor 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia,  


