
 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. 
Peter Ničík, Mgr. Ing. (sekretár výboru) 
Štefan Pieš, Ing.  
 
ZÁPISNICA  č. 2/2012 ZO  ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  6. 6. 2012 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 neprítomný 

NIČÍK Peter, Mgr. ing. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com prítomný 

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

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu 
 
Vyhodnotenie úloh prijatých za máj 2012  

 
Pripomienky a požiadavky prítomných, prijaté úlohy, jún - 2012 
(číslo zápisnice/ poradové číslo pripomienky, poţiadavky) 
 
1/6-2012 
Opakovaná pripomienka viacerých občanov: dennodenne sa prekračuje povolená rýchlosť automobilov na 
Tajovského ulici od nemocnice aţ po Solinky, a tým sa porušuje zákon. Obdobná pripomienka platí tieţ pre 
Rudnayovu ulicu. Občania chcú okrem častého merania rýchlosti tieţ osadiť retardéry na týchto uliciach (okrem 
Tajovského a Rudnayopvej napr. tieţ pri kriţovatke ulíc Poľná a Rudnayova). 
Úloha: Zorganizovať stretnutie relevantných zástupcov Mesta Ţilina, Okresného dopravného inšpektorátu Ţilina, 
poslancov MV č. 2 Ţilina a zástupcov občanov a dohodnúť kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu bezpečnosti chodcov 
na Tajovského ulici a priľahlých uliciach. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
2/6-2012 
Opakovaná pripomienka Ing. Ryčekovej, Jarná 38: Je potrebné obrezať konáre stromov, ktoré zasahujú do 
zatepleného paneláku (strom pri silnejšom vetre poškodzuje fasádu). 
Úloha: Odrezať konáre stromov, ktoré zasahujú do zatepleného paneláku na ul. Jarná 36 a Jarná 38, prípadne 
vystaviť povolenie pre Ing. Ryčekovú, aby mohla svojpomocne tieto konáre odrezať sama. 
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
3/6-2012 
Opakovaná pripomienka Bc. Kuchárikovej, Severná 47: Na Severnej ulici sú pozostatky z pieskoviska – hrozí 
tam úraz deťom aj dospelým – po lavičkách tam zostali trčať kusy betónov a drôtov. 
Úloha: Odstrániť kusy betónov a drôtov, ktoré zostali po lavičkách v areáli pieskoviska na Severnej ulici. Kontakt: 
poslanec Ing. Pieš, 0907/722 368 alebo Bc. Kucháriková, Severná 47 alebo Ing. Ryčeková, Jarná 38. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
4/6-2012 
Opakovaná otázka Bc. Kuchárikovej, Severná 47: Prečo bol pri rozširovaní parkovacích miest vynechaný 
priestor pred Severnou 48? 
Úloha: Odpoveď na otázku „Prečo bol pri rozširovaní parkovacích miest vynechaný priestor pred Severnou 48?“ 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 



5/6-2012 
Pripomienka Bc. Kuchárikovej, Severná 47: Je nutné obnoviť pieskovisko na Severnej ulici. 
Úloha: Obnoviť pieskovisko na Severnej ulici. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 31. júna 2012 
 
6/6-2012 
Opakovaný nesúhlas obyvateľov Poľnej ulice so zdvojsmernením tejto ulice.  
Úloha: Zorganizovať stretnutie primátora mesta, ľudí z odboru dopravy MsÚ, zástupcov dotknutých občanov 
(ktorí o. i. podali aj petíciu) a poslancov MV č. 2 s cieľom informovať primátora mesta o problémoch občanov 
Poľnej ulice, ktoré vznikli na základe zdvojsmernenia ulice a poprosiť ho o vrátenie ulice do pôvodného stavu 
(zrušiť zdvojsmernenie).   
Zodpovedný: Ing. arch. Dušan Maňák  
Termín: do 30. júna 2012 
 
7/6-2012 
Pripomienka občanov, ţe na Tajovského ulici vedľa Viking Gross je asanovaný objekt, kde je dvojmetrová burina 
a ľudia tam sypú smeti. Je tam neporiadok a tieţ potkany. 
Úloha: Zabezpečiť nápravu, čistotu a poriadok na pozemku nepovolenej skládky. 
Zodpovedný: Mestská polícia Ţilina, odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline, 
Termín: do 30. júna 2012 
 
8/6-2012 
Na Rudnayovej ulici pri obchode Koruna je jedna časť chodníku v dezolátnom stave. 
Úloha: Opraviť chodník na Rudnayovej ulici pri obchode Koruna. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
9/6-2012 
Vzhľadom na to, ţe automobily parkujúce na Hečkovej ulici (najmä počas športových podujatí v športovej hale 
pri ZŠ Javorku) častokrát blokujú vjazd a výjazd do dvora obyvateľov Hečkovej ulice, niektoré obyvatelia 
Hečkovej ulice navrhujú, aby na tejto ulici bola umiestnená dopravná značka „Zákaz státia“. 
Úloha: Preveriť daný stav a v prípade potreby zabezpečiť osadenie navrhovanej dopravnej značky. 
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
10/6-2012 
Pripomienka p. Chudíka: Riešiť stavebné i iné úpravy v areáli Bôrického parku aţ po diskusii s občanmi. 
Úloha: Zorganizovať diskusiu o budúcnosti parku na Bôriku za účasti zástupcov mesta, ďalších odborníkov, 
poslancov MV č. 2 a občanov. Informovať o termíne diskusie ţilinskú verejnosť.  
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. septembra 2012 
 
11/6-2012 
Pripomienka p. Chromiaka ohľadom kosenia okolia chodníka, ktorý spája Bôrický park a Paľovu búdu (chodník 
sa nachádza paralelne pri uliciach Na Malý diel a Cesta k Paľovej búde). Z predmetného chodníka bola tento rok 
pokosená iba jeho nepatrná časť. V súčasnosti je tam uţ asi 1 m vysoká tráva, minulý rok bol chodník pokosený 
iba jedenkrát na základe sťaţnosti p. Chromiaka.  
Úloha: Pokosiť okolie uvedeného chodníka a kosiť ho nasledovne podľa potreby.  
Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
12/6-2012 
Pripomienka p. Chromiaka: Na ulici pri Vurale boli síce osadné dopravné značky zákaz státia, ale iba v smere od 
Vuralu k Bille. V súčasnosti všetky motorové vozidlá teda parkujú na opačnej strane (čím neporušujú ţiadne 
predpisy). Bolo by preto vhodné umiestniť rovnaké dopravné značenie aj v opačnom smere jazdy.  



Úloha: Posúdiť predmetnú situáciu a v prípade potreby umiestniť navrhované dopravné značenie.  
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 31. júna 2012 
 
13/6-2012 
Pripomienka p. Chromiaka v súvislosti s nefunkčným osvetlením na pešom chodníku, ktorý spája Bôrický park a 
Paľovu búdu (chodník sa nachádza paralelne pri uliciach Na Malý diel a Cesta k Paľovej búde). Keďţe mesto 
nemá v súčasnosti peniaze na rekonštrukciu osvetlenia a je predpoklad, ţe tak bude aj v najbliţších rokoch, p. 
Chromiak sa pýta, či by nebolo dobré z pohľadu bezpečnosti a estetiky mesta (niektoré stĺpy údajne môţu 
spadnúť a svojím vzhľadom kazia dobrý dojem z prostredia mesta) aspoň odstrániť nefunkčné stĺpy osvetlenia. 
Úloha: Posúdiť predmetnú situáciu a v prípade potreby odstrániť nefunkčné stĺpy.  
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
14/6-2012 
Pripomienka p. Kurica, zástupcu vlastníkov bloku B bytového komplexu 3STAR: Vybudovaním obytného 
komplexu 3STAR a ďalšou zástavbou obytných domov za predajňou Mountfield sa výrazne skomplikovala a 
zahustila premávka na ulici Cesta k Paľovej búde, ktorá podľa p. Kurica ani nespĺňa kritéria pre dvojsmernú 
premávku. V komplexe ţijú rodiny s malými deťmi a môţe byť naozaj otázkou času, kedy príde ku tragédii. Na 
základe prešetrenia dopravnej situácie na spomínanej ulici navrhuje p. Kuric zmenu organizácie dopravy na 
jednosmernú.  
Úloha: Prešetriť dopravnú situáciu a v prípade potreby zjednosmerniť ulicu.  
Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
Termín: do 30. júna 2012 
 
Rôzne 
 
Pán Peter Chromiak sa poďakoval za pomoc pri riešení zlého stavu opustených domov okolo Vuralu. V 
súčasnosti je uţ celé územie vyčistené a oplotené. 
 

Na vedomie 
MsÚ Ţilina:  

- zástupkyňa primátora v Ţiline  
- odbor dopravy MsÚ v Ţiline 
- Mestská  polícia Ţilina 
- odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline 
- hlavný kontrolór MsÚ v Ţiline 

 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Mgr. Ing. Peter Ničík 
Príloha: zápisnica s podpismi prítomných  
 
 
 PREZENČNÁ  LISTINA  ZO  ZASADNUTIA  MV Č.2  č. 6/2012 KONANÉHO DŇA  06. 06. 2012  
       o 17.00 hod 
 
Poslanci: 
Dušan Maňák, Peter Ničík, Štefan Pieš 

 
Hostia:     
Marián Jeluš (Mestská polícia), Darina Tomašcová, Stanislav Tomašec, Stanislav Turčányi, Soňa Turčányiová, p. 
Greguš, p. Ryčeková, p. Kucháriková, Anna Hittmárová, Boţena Cabadajová, Anna Labajová, Mária 
Demčišáková, Jaroslav Cabadaj, Veronika Cvinčeková 


