
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 05.02. 2014 v MsÚ Žilina 

 

 

Prítomní poslanci : pp. Popluhár, Brezovská, Ficek 

Prítomní hostia : kpt. Capko – MsP  v Žiline  

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 2013 sa spracovávajú a budú zverejnené na web. stránke mesta 

Žilina, oznamy VO č. 1. Občania poďakovali za plnenie vznesených požiadaviek 

 

K bodu č. 3 

p. Brezovská informovala o Pohotovostnom fonde na rok 2014  - občania majú možnosť 

predkladať projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie členom výboru VO č. 1 , tak ako pominulé 

roky.   

 

K bodu č. 4  

Požiadavky občanov : 

1/ Občania požiadali poslancov o objasnenie situácie - zriadenie MŠ v priestoroch ZŠ 

Lichardova, Hliny 8 - neštátnym subjektom - evanjelickou cirkvou – situáciu podrobne 

vysvetlil Dr. Popluhár – člen rady školy a p. Brezovská. Občania – rodičia sú rozhorčení, že 

neboli vôbec informovaní. V tejto súvislosti sa bude konať mimoriadne zasadnutie MZ 

v Žiline dňa 03.03.2014. 

2/ Staré trhovisko – občania opätovne poukázali,  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, nedodržujú sa 

bezpečnostné a protipožiarne opatrenia. Taktiež sú za skultúrnenie trhoviska.  

3/ Čistenie pozemných komunikácií – opätovné výhrady občanov (konkrétne ul. Orlia, 

Jesenského, Veľká Okružná, nám. Požiarnikov, pri Auparku, ul.  Sasinkova, Bratislavská, 

Hollého – občania majú pocit, že od „jesene daná lokalita sa vôbec nečistí, v danej lokalite je 

množstvo nepohrabaného lístia -> občania majú záujem vedieť – kto konkrétne zodpovedá za 

prebratie prác, ako si zamestnanci plnia svoje povinnosti, keď na tento problém je dlhší čas 

poukazované a nič sa nerobí“  ), zapojiť do práce aj občanov rómskej menšiny. 

4/ Občania poďakovali za otvorenú jedáleň pre dôchodcov na Hlinách 8, dotazovali sa bližšie 

podmienky poskytnutia stravy – bližšie info poskytla p. Brezovská + odkaz a web. stránku 

mesta – www. zilina.sk.   

5/ Riešiť situáciu pri ZŠ Lichardova – vodiči motorových vozidiel vozia deti priamo ku 

základnej  škole a to po chodníku, i napriek zákazu vjazdu. Ohrozujú bezpečnosť ostatných – 

chodcov- hlavne ->detí, ide o dlhoročný problém -> požiadali opäť o pomoc MsP v Žiline.   

6/ Pohrabať lístie v mestskej časti Hliny 8.  

7/ Naviesť dohodnutú  a p. primátorom sľúbenú hlinu k ihrisku pri ZŠ Lichardova. 

8/ Občania upozornili aj na fakt, že majitelia psov veľmi intenzívne v lokalite Sasinkova, 

Hollého, Bratislavská, Kysucká venčia psov -> lokalita je veľmi špinavá ->požiadali o pomoc 

MsÚ – OŽP a MsP . 

 



9/ Všivák  - pred polrokom sa údajne výrazne zhoršila kvalita „vody“, občania sa obrátili aj 

na MsÚ , OŽP – údajne nedostali odpoveď, problém je potrebné riešiť – odobratím vzorky, 

„zatrubnenie“ občania časti Bôrik odmietajú, odporúčané - osloviť Vodohospodársky podnik 

... 

 

K bodu č. 5 

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

Občania požiadali o plnení úloh informovať na stretnutí 3/14. 

 

V Žiline 05. 02. 2014 

 

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                       Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1                                                                                                      

 

 

Na vedomie : 

MsÚ v Žiline –  Mgr. Šosková 

Poslanci VO č. 1 

MsP v Žiline 


