Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 05.11. 2014
Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Zuzík, Popluhár,
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
Požiadavky z predchádzajúcich stretnutí boli postúpené na priame vybavenie vecne
príslušným organizačným útvarom MsÚ v Žiline. O plnení by mali byť občania informovaní
na web. stránke mesta Žilina (VO č. 1 – oznamy).
K bodu č. 3, 4
Ústne, telefonické, elektronické požiadavky občanov :
1/ Občania v Starom meste sa opakovane sťažujú na : „rušenie nočného pokoja v centre
mesta, /hlavne cez víkend/, rušenie nočného pokoja trvá až do skorých ranných hodín +
neprimerané, hlučné, agresívne správanie niektorých návštevníkov zariadení / barov, pub
klubov ... /, ktorí pod vplyvom alkoholu a iných látok ničia majetok mesta, majetok fyzických
a právnických osôb + zo smetných nádob vysypávajú smeti, ktoré potom rozhadzujú .....) ->
občania žiadajú o väčšiu súčinnosť a pomoc MsP -> zabezpečiť častejšie hliadky, občania
majú pocit, že MsP je málo činná, občanov už nebaví, stále poukazovať na tie isté
problémy .... “.
„ z 1.11. na 2. 11. 2014 = nočná mora“
Pozn.: riešené 6.11. 2014 so zástupcom náčelníka MsP
2/ „Ul. Na Priekope – pred prevádzkou „Nosorožec“ sú na mestskej komunikácií umiestnené
stoly, kde sa podáva pre zákazníkov občerstvenie, nápoje -> dochádza k zúženiu
komunikácie -> ohrozený plynulý prejazd motorových vozidiel a bezpečnosť chodcov ->
dotaz občanov : Na základe čoho prevádzka zaberá komunikáciu ? Požadujeme riešiť daný
stav.“
Pozn.: riešené so zástupcom náčelníka MsP dňa 06. 11. 2014
3/ Ul. Vuruma – riešiť parkovanie motorových vozidiel.
4/ Občania poukazujú na „neúnosnú situáciu na starom trhovisku –> napr. predajca stánku /pri
zelenej drevenici/ – má pri predaji umiestnený tovar / ovocie, zeleninu / na komunikácií –> je
to možné ?“
V danej veci p. Brezovská dňa 04.11.2014/06.11.14 kontaktovala Mgr. Hulína z MsÚ
v Žiline, vedúceho oddelenia pre strategický rozvoj mesta -> p. vedúci prisľúbil zrealizovať
zo strany mesta adekvátne opatrenia + súčinnosť s MsP .

Pozn.: riešené dňa 06. 11. 2014 so zástupcom náčelníka MsP, Mgr. Hulínom
5/ „Umiestnenie tabule nezrealizované - Zákaz vstupu so psom na zeleni na ul. Na priekope.“
6/ Opäť vytrhané kocky v centre mesta - ul. Na Bráne, Na priekope.
Pozn. : riešené s Ing. Vidrom
7/ „Smetné nádoby na Ul. Bernoláka každý deň prevrátené, odpadky vysýpané – občania
požiadali o súčinnosť MsP.“
Pozn. : riešené s Ing. Vidrom
8/ „Riešiť parkovanie v celej pešej zóne, mnohí vodiči parkujú i napriek povoleniam,
povolení je údajne vystavených priveľa, polícia je málo činná“.
9/ „Riešiť vjazd a výjazd do mestskej pamiatkovej rezervácie (už 12 rokov sa sľubuje)“.
10/„Riešiť rozvoz pizze po meste /PP Tratoria/ - nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky,
VZN...“– požiadavka bola vznesená aj na zasadnutí v mesiaci október -> podľa občanov
neriešené.
11/ Parkovanie na ul. Jánošíková 15. Pozn.: osobne prejednané dňa 6.11.2014 – v riešení
K bodu č. 5
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
Požiadavky budú po spracovaní zápisnice zaslané na riešenie zodpovedným zamestnancom
MsÚ v Žiline.
V Žiline 06. 11. 2014

Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1
Na vedomie :
MsÚ v Žiline – Mgr. S. Šošková
Poslanci VO č. 1
MsP v Žiline

