
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 03.04. 2013 v MsÚ Žilina 

 

 

Prítomní poslanci : p. Popluhár, Brezovská, Zuzík 

Prítomní hostia : kpt. Capko – MsP  v Žiline, PhDr. Čorba – hovorca mesta Žilina 

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu č. 1 

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

 

K bodu č. 2 

     Vyhodnotenie požiadaviek 2012, 1-2/2013 – zverejnené na web. stránke mesta Žilina, 

oznamy VO č. 1, požiadavky vznesené na stretnutí 3/13 – postúpené na priame vybavenie 

vecne príslušným odborom MsÚ: 

Staré trhovisko – stanovisko vedúcej Mgr. Dolníkovej – „ .... z  pozemku mesta sa dal 

odstrániť odpad, ktorý tam bol a vyčistiť ho. Značky sú viditeľné, len musíme počkať, kým 

bude sucho, aby sa dali namaľovať čiary. Tiež sme upozornili niektorých predávajúcich, že 

zasahujú do našich pozemkov – konkrétne chodníka a vyzvali ich, aby to odstránili ...“  Dňa 

25. 03. 2013 sa konalo rokovanie so správcami Starého trhoviska a zástupcami Mestského 

úradu Žilina, Mgr. Dolníková o.i. zdôraznila, že situácia je alarmujúca, na trhovisku je špina, 

trhové miesta nezodpovedajú hygienickým normám, prístrešky na predajných stánkoch 

a rôzne potrhané plachty narúšajú celkovú kultúru predaja a priestranstva. Taktiež prítomných 

informovala, že mesto sa chce spoločne dohodnúť o revitalizácii prostredia. 

Záver : Mesto Žilina napíše list pre správcov trhoviska a prijmú sa opatrenia, tak ako bolo 

vzájomne dohodnuté. P. Dolníková informovala prítomných o nutnosti aktualizácie trhových 

poriadkov vzhľadom na ich neaktuálnosť so súčasným stavom a dodatkovanie niekoľkými 

dodatkami. Prítomní zástupcovia za S.H.D.T., v.o.s. – sa vyjadrili, že súhlasia 

s pripomienkovaným stavom trhoviska, vedia o danom probléme a taktiež im vadí vzhľad 

trhoviska a majú záujem tento stav vylepšiť i keď je to ťažké ale sú ochotní akceptovať Mesto. 

Taktiež sú za skultúrnenie trhoviska. Situácia je z úrovne mesta v štádiu riešenia. 

Puškinova 8 – oprava chodníka, lavičiek + ostatné požiadavky zo stretnutia 3/13 =  

v štádiu riešenia. 

 

K bodu č. 3 

      Pohotovostný fond na rok 2013 ->  výboru VO č. 1 neboli predložené žiadne projekty/ 

žiadosti o poskytnutie dotácie.   

 

K bodu č. 4, 5 

Požiadavky občanov : 

1/ zmena názvu ulice - Orlia/Orolská – v súčasnosti podľa vyjadrenia Dr. Čorbu - mesto 

pripraví podklady na zasadnutie MR a následne MZ  k premenovaniu ulice, požiadavke 

občanov mesto po zvážení všetkých skutočností vyhovie, 

2/ žiadosť občanov vlastníkov bytov na ulici Orlia /Orolská  1075/1 a V. Okružná 28 

o prešetrenie a riešenie situácie s umiestnením dňa 01.10.12 reklamy na daný obytný dom, 

s umiestnením  občania nesúhlasili, zo strany mesta na základe podnetu občanov – podaný 

podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu, dotaz občanov – v akom štádiu riešenia sa 

predmetná vec nachádza,  



3/ čistenie pozemných komunikácií – výhrady občanov (konkrétne ul. Orlia, Jesenského, 

Veľká Okružná – riešiť ako v okolitých krajinách napr. v ČR – vyzvať majiteľov na 

preparkovanie motorových vozidiel na požadovaný čas ),  

4/ parkovanie osobných motorových vozidiel – zintenzívniť zo strany MsP kontrolu 

parkovacích miest ( ul. Orlia, Jesenského), 

5/ na objekte bývalého kina Úsvit padá omietka, odkryté elektrické vedenie, vyzvať majiteľa 

k oprave = predísť k ohrozeniu zdravia a života občanov,     

6/ výtlky na pozemných komunikáciách = výhrady nielen ku kvalite komunikácií, ale aj ku   

kvalite prevedených prác – (napr. ul. Kamenná - práce pri oprave výtlkov realizované 

nedôsledne, nie sú dotiahnuté, okraje nezalievané -> krátka výdrž = opätovné opravy), 

7/ výhrady voči použitým nekvalitným farbám pri vyznačovaní vodorovných dopravných 

značení,  ktoré majú minimálnu „životnosť“ (napr. križovatka Rondel), 

8/ Žilinská parkovacia spoločnosť  - vznesené otázky, výhrady  na činnosť ŽPS  -> návrh  na 

ďalšie stretnutie prizvať Ing. Lišku, vedúceho odboru dopravy, hovorcom mesta občanom 

odporúčaná možnosť sa obrátiť na aj hovorkyňu ŽPS p. Strelcovú, potreba budovania 

parkovacích domov, situácia v meste sa stáva neúnosná. Poslancami a hovorcom mesta 

poukázané na reálne možnosti a záujem mesta pri riešení daného problému.  

 

 

K bodu č. 6 

     Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská. 

 

V Žiline 04. 04. 2013 

 

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                       Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1                                                                                                      

 

 

Na vedomie : 

MsÚ v Žiline – odbor vnútorných vecí, prednosta MsÚ 

Poslanci VO č. 1 

MsP v Žiline 

p. Dr. Čorba – hovorca mesta 


