
Zápisnica 

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

obvodu č. 1, konaných dňa 05.09. 2012 v MsÚ v Ţiline 

 

 

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

listiny 

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu č. 1 

     

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

(Pozn.: Po stretnutí s občanmi sa uskutočnilo stretnutie poslancov výboru č. 1.) 

 

K  bodu č. 2  
 

    P. Brezovská informovala, ţe vyhodnotenie poţiadaviek za II. Q. 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.  

    Poţiadavky  mestskej časti VO č. 1 -  Hliny 8 týkajúce sa riešenia parkovania, úpravy - 

vyspádovania chodníka, „orezávky“ starých stromov, odstránenia koreňov po vyvrátených 

stromoch -  v danej lokalite  Ul. Lichardova č. 20 – 23) situácia podľa informácie Ing. Vidru  

zo dňa 21. 09. 2012  je nasledovná : 

- Lichardova č. 1 – 10  všetky dreviny v blízkosti budovy budú v najbliţšom mimo 

vegetačnom období vyrúbané , najneskôr do 30. 03. 2013, 

- Lichardova č. 11- 13 a č. 20 – 23 – vo vnútroblokoch podľa FP vykonané prebierky 

porastov, výrub by mal prebehnúť taktieţ v najbliţšom mimo vegetačnom období 

 

K  bodu č. 3  
 

Pohotovostný fond 2012 

 Informácia o prijatí uznesenia MsZ v Ţiline č. 167/2011 zo dňa 19.12.2011 s účinnosťou od 

01.01.2012, ktorým boli schválené zásady pouţitia a výška pohotovostných zdrojov z 

rozpočtu mesta pre rok 2012, v mestskej časti Staré mesto, Hliny I-IV, malá Praha, Hliny VIII 

vo výške 2 656, 00 € bola  zapracovaná a prerokovaná na stretnutí s občanmi II/2012. 

Výška pohotovostného fondu pre VO č. 1 - 2 656,00 € sa rozdeľuje alikvotnou sumou medzi 

5 poslancov daného mestského výboru tak, ţe na jedného poslanca pripadá 531,2 €, pričom 

o pouţití rozhodne kaţdý poslanec samostatne, v súlade s príslušnými ustanoveniami zásad 

o ich pouţití.  

 

Čerpanie pohotovostných zdrojov je moţné na základe zápisu z rokovania výboru, ktorý 

musí obsahovať: účel, na ktorý budú zdroje vynaloţené, poţadovanú výšku zdrojov/ podľa 

poloţiek, kontaktné údaje príjemcu (adresa, meno/priezvisko kontaktnej osoby, tel. č., IČO, 

DIČ, číslo bankového účtu). Priebeţné sledovanie čerpania pohotovostných zdrojov výborov 

zabezpečuje poverený zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ. Nevyčerpané finančné 

prostriedky sa na nasledujúci rok neprenášajú.  

      

  

 



    Z predložených písomných žiadostí  poslanci VO č. 1 o použití rozhodli nasledovne : 

 

Oblasť vzdelávacia/ nepriaznivá situácia   

1/ ZŠ Ul. Hollého č. 6, Ţilina  

Účel vyuţitia : odstránenie kritickej hygienickej a epidemiologickej situácie na škole / medzi 

ţiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia  (80)  

Poţadovaná výška : cca 530 EUR 

Schválená čiastka :         531 EUR  

Za :    5 poslanci                       Proti:  0                          Zdrţal sa : 0 

( Pozn.: ţiadosť je súčasťou zápisnice) 

 

Oblasť kultúry 

2/ Mestské divadlo, Ţilina – DH Fatranka 

Účel vyuţitia : nákup hudobných nástrojov za účelom kvalitnej prezentácia mesta na 

kultúrno-spoločenských podujatiach a rozvoja potenciálu obyvateľov VO č. 1, mesta 

a návštevníkov v kultúrnej oblasti   

Poţadovaná výška : cca 300 EUR 

Schválená čiastka :        231 EUR  

Za :    5 poslanci                       Proti:  0                          Zdrţal sa : 0 

(Pozn.: ţiadosť je súčasťou zápisnice) 

 

Oblasť športová 

3/ Detské jasle, Puškinova 14, 010 01 Ţilina 

Účel vyuţitia : rekonštrukcia pieskoviska  a úprava detského ihriska v areáli DJ – rozvoj 

potenciálu v športovej oblasti 

Poţadovaná výška : cca 500 EUR 

Schválená čiastka :         531 EUR  

Za :    5 poslanci                       Proti:  0                          Zdrţal sa : 0 

( Pozn.: ţiadosť je súčasťou zápisnice) 

 

Vzdelávacia / športová oblasť 

4/ Materská škola , Ul. Puškinova 2165/3, 010 01 Ţilina 

Účel vyuţitia : rozvoj pohybových zručností detí – nákup športového náradia – rebrina 

predškoláka  

Poţadovaná výška :  300 EUR 

Schválená čiastka   : 300 EUR  

Za :    5 poslanci                       Proti:  0                          Zdrţal sa : 0 

( Pozn.: ţiadosť  je súčasťou zápisnice) 

 

Športová oblasť – deti a mládeţ 

5/ Materská škola , Suvorovova 2797/20, 010 01 Ţilina 

Účel vyuţitia : výchova a vzdelávanie v oblasti psychomotorického a kognitívneho rozvoja  

Poţadovaná výška :   530 EUR 

Schválená čiastka   :  531 EUR  

Za :    5 poslanci                       Proti:  0                          Zdrţal sa : 0 

( Pozn.: ţiadosť  je súčasťou zápisnice) 

 

6/ aktivita občanov - časť Ul. Predmestská, 010 01 Ţilina  

Účel vyuţitia :  Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku na Ul. Predmestská (2 lavičky), 

dovoz piesku – 2m3 



Poţadovaná čiastka :  531 EUR 

Schválená čiastka    :  531 EUR  

Za :    5 poslanci                       Proti:  0                          Zdrţal sa : 0 

( Pozn.: ţiadosť  je súčasťou zápisnice – zodpovedná osoba – Ing. Eva Šuleková ) 

 

Originál podklady - Žiadosti spolu so zápisom a prezenčnou listinou budú odovzdané 

poverenému zamestnancovi MsÚ – Ing. Kadnárovej k ďalšiemu spracovaniu. 

 

 K  bodu č. 4  
 

Požiadavky občanov ( telefonicky, osobne vznesené za obdobie od mesiaca jún 2012 – 05. 09. 

2012) 

 

Ul. Národná – rekonštrukcia   

1/ Iniciovať stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta a odborníkmi  

k pripravovanej  rekonštrukcií Národnej ulice. Prehodnotiť moţnosť vjazdu/výjazdu 

motorových (zásobovacích vozidiel) priamo z pešej zóny – bezohľadnosť vodičov, 

niektorých majiteľov (odporúčanie – zásobovanie umoţniť len zo zadných častí, z dvora 

jednotlivých nehnuteľností ,  tak ako v mestách EÚ), umiestniť technické zábrany – rampy. 

Požiadavka občanov :  stretnutie s primátorom 

 

Parkovanie motorových vozidiel v centre mesta 

2/ Kritické pripomienky občanov na parkovanie osobných motorových vozidiel na 

chodníkoch v centre mesta.  

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

Vjazd/výjazd do pešej zóny a MPR 

3/ 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 ţivot občanov mesta, kultúrne pamiatky. Striktné postihy pre nedisciplinovaných 

a zneuţívajúcich vodičov. 

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

  

NÁVRH :  

- úplne zakázať vstup do MPR,  

- radikálne obmedziť vjazd a výjazd, parkovanie do MPR, PZ,  

- umiestniť retardéry v pešej zóne a MPR, 

- umiestnenie technických zábran -  rampy, stĺpiky,   

- pripraviť nové VZN – akceptovať pripomienky občanov.  
 

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. Urgentne riešiť vjazd do MPR okolo Slovenskej 

pošty a.s. č. 1 -> nedodrţiavanie predpisov.  



„Mesto musí radikálne obhajovať záujmy obyčajných občanov. Niektorí zbohatlíci robia, čo 

chcú. Rázna a intenzívna, nekompromisná kontrola zo strany MsP. Vodiči 

nedodrţiavajú hodiny určené na zásobovanie. Jazdia do MPR, PZ ako im vyhovuje.“ 

 

Výhrady niektorých občanov voči čistote mesta :  

„Mesto (napr. Farské schody) i napriek úsiliu mesta je „vďaka“ nezodpovedným, 

neprispôsobivým občanom, občanom pod vplyvom alkoholu - miestami špinavé, zapácha – po 

ľudských, zvieracích výkaloch –> v kritických častiach je potrebné zmývať nečistoty!   

Vyzvať majiteľov prevádzok k dodrţiavaniu  čistoty pred prevádzkami - okolo stolíkov 

povylievané nápoje a podobne.  

Najnovší trend niektorých majiteľov psov (po umiestnení tabuliek zákaz vstupu so psom)  – 

venčenie psov na chodníkoch mesta alebo na úzkom páse „zelene“! ( napr. Sad SNP, Na 

Priekope).“ 

 

4/ Ul. Sirotárska – bránka zavretá z dôvodu ničenia a sústavného poškodzovania súkromného  

majetku občanmi pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok (hlavne v nočných 

hodinách) -> krádeţe medených odkvapových rýň , vykonávanie základných fyziologických 

potrieb, ničenie súkromného majetku a podobne. Majitelia sa však nebránia spolupráci 

s mestom.  

 

Na druhej strane 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. 

 

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

potrebné riešiť .   

Požiadavka ( opakovaná ) občanov :  sprejazdniť Ul. Dolný Val 

 

6/ Umiestnenie tabule Zákaz vstupu so psom na  Na priekope. 

Požiadavky občanov : umiestnenie tabule Zákaz vstupu psov  

 

7/ Riešiť vjazd motorových vozidiel na Vodné dielo, predajcov- ich „búdy“ , neporiadok. 

Požiadavka občanov : Vodné dielo – vjazd riešiť, neporiadok, umiestnenie, zabezpečiť  

likvidáciu  „búd“  majiteľov. 

 

8/ Poďakovanie vedeniu mesta za aktivity realizované pre občanov a návštevníkov – 

Staromestské slávností, kultúrne leto, stredoveký deň, stretnutie s Petrom Saganom 

a podobne. 

 

9/ Návrh občanov – v betónových kvetináčoch pred OC Mirage na HN – vysadiť nové kvety, 

okrasné kroviny. V súčasnosti sú stromčeky vyschnuté, neudrţiavané – rokovať s majiteľom 

OC. 

Požiadavka občanov :  Nová výsadba.  

  

 

 

K bodu č. 5 

    Stretnutia ukončila p. Brezovská. 



 

V Ţiline 07. 09. 2012 

 

 

  

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                        

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

 

 

Prílohy : 

Schválené ţiadosti - originál 

Prezenčná listina    - originál 

 

 

Na vedomie : 

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

MsÚ v Ţiline – Ing. Kadnárová 

Poslanci VO č. 1 

MsP v Ţiline- kpt. Capko 

 

 


