
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov VO č. 1  s občanmi, konaného dňa 06.03. 2013 v MsÚ Žilina 

 

 

Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Zuzík 

Prítomní hostia : kpt. Capko – MsP  v Ţiline 

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu č. 1 

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

 

K bodu č. 2  
Prítomní boli informovaní, ţe vyhodnotenie plnenia požiadaviek občanov VO č. 1 za rok 

2012, obdobie 1- 2/2013 – je zverejnené na web. stránke mesta Ţilina – Oznamy VO č. 1.  

Prítomní občania sa vyjadrili, ţe poţiadavky sa opakujú a neriešia sa z úrovne mesta. Postup 

pri vybavovaní poţiadaviek bol zo strany zúčastnených poslancov vysvetlený a súčasne bolo 

poukázané - > na záujem mesta riešiť nastolené poţiadavky občanov, avšak v závislosti od 

moţností / hlavne finančných/ mesta Ţilina.    

 

K bodu č. 3 

 

Odbor dopravy 
1/ Poškodenie komunikácie/chodníka  

Na stretnutí zúčastnená zástupkyňa občanov bývajúcich na Ul. Puškinova  č.8 - > poukázala 

a súčasne doloţila fotodokumentáciu -> poškodenej komunikácie – chodníka pred obytným 

domom na Ul. Puškinova č. 8 + výtlky + poškodenie okolo poklopov -> súčasne poţiadala 

zástupcov mesta o pomoc pri riešení, aby sa predišlo prípadným úrazom. 

Požiadavka občanov : 

Oprava komunikácie – chodníka na Ul. Puškinova 8.   

 

2/ Oprava lavičiek 

Zúčastnení občania poţiadali zástupcov mesta aj o pomoc pri oprave drevených lavičiek 

v lokalite  Hliny 8 – Ul. Puškinova 8. 

Požiadavka občanov : 

Oprava lavičiek na Ul. Puškinova 8.   

 

3/ vjazd/výjazd motorových vozidiel do MPR  

Občania poukázali na potrebu urgentného riešenia „starého problému“ -> vjazdu/výjazdu 

motorových vozidiel do MPR -> zo strany mnohých nedisciplinovaných vodičov  

nedodrţiavanie schválených VZN.V takomto prípade opätovne poukázali na nutnosť kontroly 

zo strany MsP v Ţiline, podobne ako v roku 2012.  

Požiadavka občanov : 

Kontrola dodrţiavania VZN – vjazd/ výjazd motorových vozidiel do MPR.   

 

4/ Aupark – Smer ->  vyznačenie prechodu pre chodcov,  DZ  

Podľa prítomného občana „... situácia pred OC Aupark smerom k NC Smer je pre chodcov 

veľmi nepriaznivá, kritická, motorové vozidlá parkujú pred vchodom do trţnice, kde bránia 

voľnému a bezpečnému prechodu chodcov...“  

Požiadavka občanov : 



Riešiť  danú situáciu napr. vyznačením prechodu pre chodcov, DZ.   

 

5/  Ul. Sirotárska  

Ul. Sirotárska – > predmetom stretnutí s poslancami VO č. 1 : dňa  06.06. 2012 ( viď 

zápisnica – Oznamy VO č. 1), 03. 10. 2012 (viď zápisnica – Oznamy VO č. 1), súčasne 

podaná petícia občanov (14), organizácií - doručená na MsÚ v Ţiline dňa 27. 11. 2012. 

Občania („petičiari“) bývajúci v danej lokalite -> nespokojní s daným stavom, ţiadajú od 

mesta Ţilina sprístupniť uličku verejnosti.  

„Dôvody pre uzavretie nájomnej zmluvy uzavretej medzi mestom Ţilina a nájomcom z roku 

2006 v súčasnosti pominuli. Môţeme v meste zavrieť aj iné uličky - Ul. Farskú, Mydlársku, 

k Hotelu Grand a podobne.“  

Súčasne prítomných podrobne informovali o doručení dvoch stanovísk mesta Ţilina zo dňa  

10.01.2013 a 31.01. 2013.  Priloţená aj fotodokumentácia. 

Návrh  zo strany zúčastnených občanov /autorov petície : 

„Ţiadame zrušiť nájomnú zmluvu - nakoľko pominuli dôvody, súčasne ţiadame, aby nájomca 

predloţil doklady vedeniu mesta o rekonštrukcií uličky, preveriť poskytnuté ústne informácie. 

Návrh  zúčastnených poslancov :  

Opätovne -> nestranne, objektívne  riešiť danú situáciu. 

 

6/  Parkovanie motorových vozidiel v MPR 
Zúčastnení občania poukázali aj na problém pri parkovaní motorových vozidiel v MPR, 

nedodrţiavanie príslušných právnych predpisov, VZN. Poukázané, ţe vodiči parkujú aj na 

súkromných pozemkoch  (napr. na Ul. Na priekope). 

Požiadavka občanov : 

Kontrola dodrţiavania VZN.   

 

7/ Ul. Na priekope  - komunikáciu dať do pôvodného stavu  

Zúčastnení občania informovali „o rozkope / nepovolenom ?/ časti Ul. Na priekope -> pánom 

Ing. M.M. v priebehu roka 2012, súčasne ţiadajú mesto Ţilina, aby uloţilo p. Ing. M.M. 

povinnosť dať komunikáciu do pôvodného stavu.“ Priloţená poslancom aj fotodokumentácia. 

Požiadavka občanov : 

Ul. Na priekope  - komunikáciu dať do pôvodného stavu. 

 

 

Odbor životného prostredia  
1/  Poďakovanie  

Zástupcovia občanov za časť Hliny 8 poďakovali poslancom VO č. 1 a vedúcemu odboru ŢP  

Ing. A. Vidrovi za - > vykonanú „orezávku“ starých (ţivotu) nebezpečných stromov, kríkov 

v danej lokalite mesta Ţilina. „Orezávka“ prispela ku skvalitneniu ţivotného prostredia.   

 

2/ Čistota a údržba zelene v mestskej starej časti mesta 

Prítomní občania poukázali na skutočnosť, ţe v starej časti mesta Ţilina je zeleň neudrţiavaná 

(napr. Park na Ul. Na priekope, Sad SNP, Park Ľ. Štúra (VO č. 2) .  Opadané staré lístie nie je 

v meste vyhrabané.  

Zapojiť do uvedených prác aj nezamestnaných občanov v rámci verejno-prospešných prác 

(VPP). 

Požiadavka občanov : 

1/  Zintenzívniť záujem mesta o čistotu a údrţbu zelene v mestskej - starej časti mesta.   

2/ Návrh zo strany občanov - na web. stránke mesta zverejniť lokality, ktoré sú čistené, 

udrţiavané v rámci  VPP – z dôvodu kontroly  zo strany občanov. 



3/  Na najbliţšie zasadnutie/ stretnutie s občanmi – informovať o počte občanov zapojených 

do VPP mestom Ţilina za rok 2012 , 1- 3/2013 (+ druh vykonaných prác). 

 

3/ Pohrebiská mesta Žilina – Starý a Nový cintorín 

1/ Občania poukázali na kritický stav pohrebísk v centre mesta  Ţilina (napr. neudrţiavaný 

chodník od parkoviska k pohrebisku – Nový cintorín, „...hroby sú natlačené, uličky 

neudrţiavané, situácia je kritická nie je dôstojná ...“ ). 

Občania boli informovaní zo strany poslancov o schválených zmenách /VZN, ktorým sa 

vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Ţilina, zmenách účinných od roku 2013 + 

informácia o zámeroch mesta Ţilina.   

Požiadavka občanov : 

Urgentne riešiť situáciu pohrebiskách mesta Ţilina. 

 

4/ Detské ihrisko – Hliny 8, Malá Praha - časť Puškinova 

Zástupca časti Hliny 8 informoval o vybudovaní detského ihriská v lokalite Hliny 8, Malá 

Praha - časť Puškinova (KIA, OZ Papavero) .  

„ Detské ihrisko sa teší veľkej obľube zo strany detičiek aj rodičov, v areáli zostal „kopček“ , 

ktorý deti vyuţívali v zimnom období na sánkovanie, vznesený návrh – kopec hliny zatrávniť, 

aby bol vyuţívaný aj iné ročné obdobia.“    

     

Stavebný odbor  
Zúčastnený občan poukázal na skutočnosť, ţe „Ul. Na priekope – na nehnuteľnosti, ktorú 

uţíva p. Ing. M.M. so svojou rodinou je umiestnený vodorovne (nad garáţou) a zvisle pri 

susediacom dome – veľký vlnitý plech, na umiestnenie ktorého údajne krajský pamiatkový 

úrad nedal povolenie. Menovanému bola uloţená  povinnosť jeho odstránenia. Čo nie je 

vykonané.“  V tejto súvislosti poţiadal mesto, odbor stavebný o pomoc. Občan – majiteľ 

susediacej nehnuteľnosti „nemôţe opraviť opadávajúcu vonkajšiu stenu/omietku od suseda p. 

Ing. M.M. , ktorý údajne súhlas nedá. Stena vlhne.“ 

Požiadavka občanov : 

Nariadiť odstránenie plechov. Pomoc pri udelení súhlasu pri oprave vonkajšej steny.   

 

Mestská polícia  
1/ Poďakovanie 

Poslanec p. Zuzík kladne hodnotil prácu MsP v Ţiline (MsP)  pri kontrole dodrţiavania VZN 

– > povinnosti majiteľov nehnuteľností  - > vyčistiť  a udrţiavať  chodníky počas zimnej 

sezóny v lokalite Závodie. 

 

Zúčastnení občania – Hliny 8 poďakovali MsP za kontrolu dodrţiavania VZN v danej časti 

mesta, verejného poriadku. 

 

Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 
1/ Staré trhovisko   

Občania poukázali na kritický aţ neradostný stav  Starého trhoviska.  

„Staré trhovisko = hanba mesta. Nezodpovedá hygienickým a bezpečnostným 

požiadavkám, normám.“ Stánky sú navyše, tak ako bolo uţ v predchádzajúcich zápisniciach 

konštatované  umiestnené na  komunikáciách, nie je moţný prejazd motorových vozidiel.  

Požiadavka občanov : 

Riešiť situáciu na Starom trhovisku.     

 

K bodu č. 4 



V bode rôzne p. Brezovská informovala o moţnosti vyuţitia finančných prostriedkov 

z Pohotovostného fondu mesta Ţilina na rok 2013. MZ  schválilo zásady pouţitia a výšku 

pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre rok 2013, v mestskej časti Staré mesto, Hliny I-

IV, Malá Praha, Hliny VIII vo výške 2 656, 00 €..  

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

medzi 5 poslancov daného mestského výboru,  tak ako minulý rok. O schválení  hlasujú 

poslanci, súhlas – nadpolovičná väčšina poslancov VO 1.   

Čerpanie pohotovostných zdrojov je možné 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 neprenášajú.  

Návrhy zasielať poslancom VO č. 1. 

 

 

K bodu č. 5 

 

Stretnutie ukončila p. Brezovská. 

 

V Ţiline 07. 03. 2013 

 

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                       Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1                                                                                                      

 

 

Na vedomie : 

p. primátor 

MsÚ v Ţiline – odbor vnútorných vecí, prednosta MsÚ 

Poslanci VO č. 1 

MsP – kpt. Capko 

 

 


