
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov  VO č. 1 s občanmi a rokovania výboru poslancov volebného 

obvodu č. 1, konaných dňa 03.10. 2012 v MsÚ v Žiline 

 

 

Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Popluhár, Bačinský, – podľa prezenčnej listiny 

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu č. 1 

     

    Stretnutie otvorila p. Brezovská- predseda VO č. 1.  

 

K  bodu č. 2  
 

    P. Brezovská informovala, ţe vyhodnotenie poţiadaviek za rok 2012 bude v najbliţšej dobe 

spracované povereným zamestnancom MsÚ v Ţiline a následne bude umiestnené na web. 

stránke mesta– oznamy a zápisnice VO č. 1.  

 

K  bodu č. 3  
   

Požiadavky občanov ( + poţiadavky telefonicky, osobne vznesené za obdobie od 05. 09. 2012 

do 03. 10. 2012) 

 

Odbor dopravy : 

Parkovanie motorových vozidiel v centre mesta 

1/ Pretrvávajú kritické pripomienky občanov na parkovanie osobných motorových vozidiel na 

chodníkoch v centre mesta ( Nám. Poţiarnikov, Ul. Jesenského a podobne).  

Opakovaná požiadavka občanov :   
Kontrola dodrţiavania VZN a zákona o cestnej premávke.  

 

Vjazd/výjazd do pešej zóny a MPR 

2/ Opakovane vznesené kritické pripomienky/výhrady voči bezohľadnosti a arogancií 

niektorých vodičov motorových vozidiel (nedodrţiavajú príslušné VZN, ohrozujú 

bezpečnosť detí, občanov, nedodrţiavajú predpísanú rýchlosť, vjazdy/výjazdy aj bez 

povolení,  urgentne riešiť zrušenie prenosných kariet, občania majú pocit, ţe sa „nič nerobí, 

mesto nemá ani záujem riešiť situáciu“  na základe skúseností – kritika vydávania povolení, 

vodiči ohrozujú zdravie a život občanov mesta, kultúrne pamiatky.  

Striktné postihy pre nedisciplinovaných a zneuţívajúcich vodičov. 

Motorové vozidlá vstupujú aj priamo do MPR – napr. Farská ulička. „Motorové vozidlá 

nedodrţujú rýchlosť v MPR, PZ – paradox - umiestniť spomaľovače  – ako jediné mesto 

v SR“.  

  

Opakovaná požiadavka občanov : 
Riešiť nepovolený vjazd/ výjazd do PZ a MPR, dôsledná a sústavná kontrola aj zo strany 

MsP, prehodnotiť vydávanie povolení. Pripraviť návrh na zmenu platného VZN – 

akceptovať pripomienky občanov.  

Odstránený betónový stĺpik -> od Ul. Na Priekope smerom k Mariánskemu námestiu - osadiť. 

Nie je od posledného stretnutia osadený, čo zneuţívajú vodiči.  

Osadiť všetky chýbajúce stĺpiky. 



Urgentne riešiť vjazd do MPR okolo Slovenskej pošty a.s. č. 1 -> nedodrţiavanie predpisov.  

Vodiči nedodržiavajú hodiny určené na zásobovanie. Jazdia do MPR, PZ ako im 

vyhovuje.“ 

„Mestu chýba systémové riešenie“ !!! 

 

3/ Ul. Sirotárska – podľa vyjadrenia občana bývajúceho v centre mesta  - po rekonštrukcií nie 

je opodstatnené uzavretie ulice, vzhľadom k historickému charakteru, jediná úzka ulička 

v meste, mala by slúţiť aj iným občanom, širokej verejnosti. 

Požiadavka občanov :  

Riešiť situáciu ohľadom Ul. Sirotárskej, od posledného stretnutia (jún 2012) občania 

nedostali odpoveď o riešení. 

 

4/ Na trhovisku – úzka cesta /prejazd – predávajúci vykladajú tovar priamo na komunikáciu  - 

potrebné riešiť .   

Požiadavka ( opakovaná ) občanov :  
Sprejazdniť Ul. Dolný Val. 

 

5/ Chodníky v meste zarastajú burinou.  

Požiadavka občanov :  

Odstrániť burinu. 

 

6/ Zástupcovia firmy Elektrosystém a.s. informovali poslancov VO č. 1 o dlhodobých 

problémoch s parkovaním, tento proces mesto Ţilina podľa vyjadrenia rieši 10 rokov. 

Spoločnosti  bolo však v mesiaci august 2008 oznámené, ţe bude na MZ predloţený návrh na 

odpredaj predmetnej časti Czambelovej ulice p. B. s manţelkou. Prípadný uskutočnený predaj 

by úplne znemoţnil pripravované riešenie problémov s parkovaním na ulici Š. Furdeka. 

Zrušenie časti tejto ulice by údajne výrazne poškodilo spoločnosť, zmarilo by vynaloţené 

nemalé FP ako aj prácu pracovníkov MsÚ.  

Požiadavka : 
Z úrovne poslancov objektívne a nestranne prehodnotiť daný stav. 

 

Odbor stavebný : 

1/ Riešiť umiestnenie svetelnej reklamy na ul. Uhoľná (objekt Replastu), reklamy pred 

vchodom do OC Aupark (oproti Slovenskej sporiteľni a.s.) -> reklamy v meste pribúdajú, 

niektorí občania si robia čo chcú. 

Požiadavka  občanov :   
Odstrániť, nepovoľovať reklamy v centre mesta. 

 

2/ Mirage – tečúca voda z fontánky priamo na farské schody -> vyzvať majiteľa k odstráneniu 

„poruchy“.  

 

K bodu č. 5 

    Stretnutie ukončila p. Brezovská. 

 

V Ţiline 04. 10. 2012 

 

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                        

                                                                           Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1 v.r.                                                                                                     

 



 

Na vedomie : 

MsÚ v Ţiline – odbor vnútorných vecí, prednosta MsÚ – Mgr. Dorčíková 

Poslanci VO č. 1 

MsP v Ţiline- kpt. Capko 

Elektrosystém a.s. 

 


