
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  07. 03. 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 Prítomný 

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 v prílohe záznamu 
 
1. obyvateľky ul. Nešporova p. Katarína Liškova a Lenka Kulichová 
1.1. Pripravovaná výstavba Rudiny I. 
Poslanci zaslali obyvateľkám vizualizáciu plánovanej zástavby v tomto území a informovali o možnej 
etapizácii výstavby 
1.2. Rekonštrukcia Bôrického parku 
Otázka na dokončenú rekonštrukciu parku či sa bude v priestore parku ešte v niečom pokračovať. Park je 
dokončený podľa projektu a skolaudovaný, žiadne ďalšie stavebné práce tu nebudú už prebiehať. 
 
2. Obyvateľ ulice Severná pán Matúš – opakované podnety 
2.1. Nedostatočná údržba zelene, nečistota, neporiadok , devastácia peších chodníkov vozidlami  
- Do dnešného dňa nie je stále pozbierané lístie v obvode aj keď v iných častiach mesta je pozbierané 
- Rovnako nie sú v obvode vyčistené chodníky od popadaného lístia. 
- Po vyrúbaných stromoch sú v zemi ponechané pne s koreňmi 
- Firma ktorá realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia zanecháva v okolitých trávnikoch kusy 
  vylámaného betónu  a vysypaný štrk, ak sa to hneď neodstráni ostane to vo vyrastenej nepokosenej tráve 
- Osobné aj nákladné vozidlá jazdia po peších chodníkoch prečo ich Mestská polícia nepokutuje a prečo 
  nie sú na týchto chodníkoch realizované fyzické zábrany pre vjazd vozidiel 
- Neporiadok odpadky a špina za obchodnými jednotkami Billa a Junior požaduje kontrolu Mestskej polície 
  v súčinnosti s príslušnými orgánmi hygieny 
 
3. Obyvateľ ulice Hečkova pán Kuric – opakované podnety 
3.1. Verejné osvetlenie  
- Už raz požadoval doplniť nové lampy verejného osvetlenia v priestore pešieho chodníka od zastávky HD 
  Na   ulici   Poľná a Hečková  - prebiehajúce práce tam so žiadnym novým VO neuvažujú požaduje doplniť 
- Nedostatočná a nesystematická údržba zelene, dlhodobo zanedbané plochy ktoré už nie sú ani zeleňou 
- Rovnako upozorňuje na jazdu vozidiel po peších chodníkoch, peší chodník na Hečkovej je parkoviskom 
  osobných vozidiel po ktorom jazdia aj smetiarske vozidlá a devastujú plochy zelene, chýbajú fyzické 
  zábrany 
- Vedúci odboru dopravy sľúbil na poslednom stretnutí s obyvateľmi Hečkovej ulice spracovanie štúdie 
  revitalizácie  tejto časti sídliska, otázka prečo nie je táto štúdia spracovaná  a predložená obyvateľom na 
  pripomienkovanie 
 
4. Podnety obyvateľov na stav zelene v obvode č.2 
4.1. Obhliadaka obvodu s vedúcim odd. ŽP MsÚ s ing. Andrejom Vidrom 
-Poslanci informovali prítomných že v piatok dňa 9.03. iniciovali a dohodli obhliadku problematických častí 
obvodu z hľadiska stavu zelene so stretnutím o 9.00 pred OD Junior, každý kto má záujem sa môže tejto 
obhliadky zúčastniť   
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Dušan Maňák 
 
Na vedomie 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia 


