Zápisnica
zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 07.05. 2014 v MsÚ Žilina
Prítomní poslanci : pp. Brezovská, Zuzík, Ficek
Prítomní hostia : kpt. Jeluš – MsP v Žiline, kpt. Capko – MsP v Žiline, p. Bernát firma
Agát, Ing. I. Liška- vedúci odboru dopravy, MsÚ v Žiline, Ing. A. Vidra – vedúci odboru ŽP,
MsÚ 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 boli postúpené na priame vybavenie vecne príslušným organizačným útvarom
MsÚ v Žiline.
a/ Požiadavka - čistenie pozemných/cestných komunikácií v starej časti mesta Žilina -> na
stretnutie s občanmi boli prizvaní Ing. I. Liška – vedúci Odboru dopravy, MsÚ v Žiline a p.
Bernát- zástupca firmy Agát. Občania, ktorí mali výhrady voči čisteniu mesta neboli na
stretnutí prítomní, daná požiadavka z toho dôvodu nebola podrobne analyzovaná. Prizvaní
hostia uviedli, že čistenie sa realizuje podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na web.
stránke mesta, realizuje sa aj ručné čistenie a od mesiaca jún 2014 / na základe požiadaviek
poslancov a občanov budú do týchto prác zapojení aj aktivační zamestnanci – poberatelia
dávok v hmotnej núdzi v zmysle schválenej novely zákona o HN... / -> občania
s pripomienkami, podnetmi sa môžu osobne, telefonicky, emailom, písomne obrátiť na
poslancov VO č. 1, zamestnancov Odboru dopravy, MsÚ v Žiline.
b/ Požiadavka - Ul. Veľká Okružná č. 391/2, 393/3 – pozemky = majetok mesta, výrub
smreku (vysokého cca 16 m), orezávka 2 tují -> prizvaný vedúci Odboru životného
prostredia, MsÚ v Žiline - Ing. A. Vidra, ktorý uviedol, že v danej veci sa uskutočnilo
viacero stretnutí na mestskom úrade, stanovisko mesta bolo žiadateľovi v zákonom stanovenej
lehote zaslané, na stretnutí boli občania-žiadatelia zo strany vedúceho OŽP aj poslancami VO
č. 1 upovedomení, že účastník konania môže využiť svoje právo v zmysle zákona o SK
a podať prostredníctvom MsÚ v Žiline odvolanie na Okresný úrad v Žiline, odbor
starostlivosti o ŽP, ktorý rozhodnutie mesta potvrdí alebo zruší alebo vráti na nové
prejednanie. Zo strany poslancov bolo súčasne poukázané, že je potrebný konštruktívny
dialóg, komunikácia pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov. Poslanci chápu
požiadavky občanov, ale aj platnú legislatívu. Poslanci sa o danom probléme/jeho riešení
budú priebežne informovať. Paralelu medzi požiadavkou ŽSK o výrub stromov v parku
Budatínského hradu a požiadavku občanov Ul. Veľká Okružná 391/2, 393/3 argumentačne
vyvrátil.
c/ Požiadavka - Letné terasy - Barrique, Žilinská vinotéka (Ul. A. Bernoláka č. 44) –
žiadosť o výnimku - p. Popluhárom odprezentované (podľa dohody) na zasadnutí MR v Žiline
dňa 10. 03. 2014. P. Brezovská vznesenú požiadavku tlmočila aj na pracovnej porade dňa 10. 03.
2014.
Poslancom VO č. 1 zaslaná elektronicky žiadosť INEXIS s.r.o. A. Bernoláka 44, Žilina
o žiadosť o výnimku v súvislosti s vybavením sezónneho posedenia. Žiadosť zaslaná aj na

priame vybavenie na MsÚ v Žiline. Na stretnutí s poslancami dňa 07. 05. 2014 osobne Ing. D.
Sedlák odovzdal poslancom VO č. 1 -„Odvolanie k Vyjadreniu MsÚ - k č. 7379/201421811/2014-OS – RIH“ + fotodokumentáciu, návrhy na úpravu VZN č. 11/2011 :
- čl. 3 odsek 2 – doplniť .... o lavíc, lavičiek .....,
- čl. 6 odsek 1 – doplniť .... zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to do času zmeny :
nájomcu /rozmerov / umiestnenia/ VZN/ ceny ....
Pán Ing. D. Sedlák sa obrátil na poslancov VO č. 1 s 2 požiadavkami :
- „iniciovať uvedenú zmenu VZN č. 11/2011,
- vznesený dotaz - na základe, akého právneho predpisu MsÚ v Žiline, OS rozhodol, že
pred uvedenými prevádzkami musí byť umiestnené vonkajšie letné sezónne sedenie
(lavice a lavičky) vo vzdialenosti 2, 10 m od yyznačenej čiary cyklotrasy a nie 1,50
m.“
( Súčasne p. Ing. Sedlák požiadal o zapracovanie požiadaviek do zápisnice zo stretnutia...).
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. FP sú účelovo
viazané do konca roku 2014.
Schválená výška pohotovostných zdrojov pre VO č. 1 - 3 000,- EUR, výška musí byť
rozdelená alikvotnou sumou medzi poslancov daného VO, o použití rozhodne každý poslanec
samostatne / 5 poslancov – p. Brezovská, Popluhár, Zuzík, Ficek, Bačinský -> 5 x 600 EUR/.
Prerozdelenie pohotovostných zdrojov :

Oblasť zveľadenia mestskej časti a rozvoj potenciálu v kultúrnej, záujmovej oblasti / čl.
I - Zásad stanovenia použitia pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre
výbory v mestských častiach pre rok 2014 /- schválené MsZ v Žiline, december 2013
1/ Výbor vlastníkov a členskej samosprávy na Ul. Lichardova 1-10, Žilina
Účel využitia : revitalizácia / svojpomocná / zelene pre obytným blokom Ul. Lichardova 1- 10
nákup /vysadenie kríčkov, kvetov, trvaliek /
Požadovaná výška : 350,- EUR
Schválená čiastka : 350,- EUR / alikvotná časť p. Ficeka/
Hlasovanie :
Za : 3 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
( Pozn.: žiadosť zo dňa 07. 04. 2015 č. C – 19 206 = súčasť zápisnice)
2/ Žiadosť obyvateľov obytného domu na Ul. Veľká Okružná 2131/84
Účel využitia : revitalizácia / svojpomocná / zelene pre obytným blokom Veľká Okružná
2131/84 - nákup /vysadenie kríčkov
Požadovaná výška : 1200,- EUR
Schválená čiastka : 450,- EUR / alikvotná časť p. Zuzíka/

Hlasovanie :
Za : 3 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
( Pozn.: žiadosť je súčasťou zápisnice)

3/ Denné centrum Ul. A. Kmeťa 23, Žilina

a/
Účel využitia : tanečná skupina Žilinské babenky – zakúpenie ošatenia a obuvi / materiál na
zhotovenie kostýmov a výroba kostýmov /, doprava na kultúrne vystúpenia v iných mestách,
zakúpenie CD a DVD nosičov – poskytnutie FP formou preplatenia pokladničných dokladov
Požadovaná výška : 500,- EUR
Schválená čiastka : 500,- EUR / alikvotná časť p. Brezovskej/ - Žilinské babenky dôstojne
reprezentujú obyvateľov mesta.
Hlasovanie :
Za : 3 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
( Pozn.: žiadosť je súčasťou zápisnice)
b/
Účel využitia : zakúpenie materiálu na maľovanie pre výtvarný krúžok DC Ul. A. Kmeťa 23 –
formou preplatenia pokladničných dokladov
Požadovaná výška : 250,- EUR
Schválená čiastka : 250,- EUR / alikvótna časť p. Brezovskej 100,- EUR , p. Zuzíka 150,EUR/ -> určené na záujmové aktivity žilinských seniorov
Hlasovanie :
Za : 3 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
( Pozn.: žiadosť je súčasťou zápisnice)
Čerpanie alikvotnej časti :
p. Brezovská / 600,- EUR -> vyčerpané -> 600,- EUR z toho : 500,- EUR + 100,- EUR
Zostatok 0
p. Zuzík / 600,- EUR -> vyčerpané -> 600,- EUR z toho : 150,- EUR + 450,- EUR
Zostatok 0
p. Ficek / 600,- EUR -> vyčerpané -> 350,- EUR z toho : 350,- EUR
Zostatok 250,- EUR
Celkové čerpanie/zostatok :
P. Brezovská, p. Zuzík – zostatok 0, p. Ficek - 250 zostatok, p. Popluhár – zostatok 600,EUR, Bačinský – zostatok 600,- EUR.
Celkové čerpanie : 1550,- EUR.
Celkový zostatok : 1450,- EUR.
K bodu č. 4
Požiadavky (vrátane písomných, telefonických) občanov :
a/ Letné terasy - požiadavka p. Ing. D. Sedláka - viď bod 2 Zápisnice ... zo dňa 07. 05. 2014 > poslanci VO č. 1 uviedli, že požiadavky sa spracujú a zašlú vecne a miestne príslušným
útvarom ( OS, MsÚ v Žiline, Odbor právny a majetkový, MsÚ v Žiline ... ).
b/ Orezávka, výrub na Ul. Veľká Okružná č. 391/2, 393/3 - požiadavka opätovne vznesená
obyvateľmi uvedených obytných blokov – viď bod č. 2 Zápisnice ... zo dňa 07. 05. 2014 –>
požiadavka v riešení .

c/Všivák /kvalita vody – zúčastnený občan opäť (aj na stretnutiach vedenia mesta s občanmi)
kritizoval kvalitu vody v drobnom vodnom toku „Všivák“, o.i. konštatoval, že „na krátky čas
sa stav zlepšil po stretnutí s poslancami, v súčasnosti je stav opäť nepriaznivý“ – niekoľko
krát sa stretol s Ing. Gáborom (SVHP), so zástupcami spoločnosti Sevak a.s., štátnej správy.
Ing. A. Vidra – „do uvedeného drobného vodného toku sú nelegálne vyústené septiky,
situácia je v riešení, pravdepodobne v roku 2015 dôjde k zatrúbneniu “Všiváka“ po celej
trase, „odrežú“ sa nelegálne výpuste. Situácia môže byť spôsobená aj povetrnostnými
podmienkami – s čím zúčastnený občan nesúhlasil. Príčin môže byť viacero. Mesto nemá
v predmetnej záležitosti kompetencie -> odporúčané obrátiť sa aj písomne /priložiť zápisnice
zo stretnutí/ na Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie“.
d/ „Detské ihrisko“ vo vnútrobloku Hliny I, II – Ul. A. Komenského – využitie – podľa
vyjadrení občanov bývajúcich v danej lokalite - tzv. „detské ihrisko a okolie ihriska
nevyužívajú deti, ale rôzne spoločensky nežiaduce osoby, osoby mladistvé, osoby pod
vplyvom návykových látok, správanie je častokrát neprimerané, hlučné, používané sú
vulgarizmy“ -> požiadavka občanov :
a/ revitalizovať a následne zmeniť využitie tzv. detského ihriska resp.
b/ využiť priestor na parkovacie miesta,
c/ zintenzívniť kontroly zo strany MsP v Žiline
Poslanci požiadavku občanov podporujú a postupujú na priame vybavenie na Odbor dopravy,
MsÚ v Žiline.
K bodu č. 5
Stretnutie s občanmi ukončila a prítomným za aktívnu účasť poďakovala p. Brezovská.
V Žiline 09. 05. 2014
MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1
Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1
Na vedomie :
MsÚ v Žiline – Mgr. S. Šošková, Ing. I. Liška, Ing. A. Vidra, JUDr. J. Ulaher PhD., LL.M,
Ing. J. Oswald, Ing. arch. A. Rihalová, Ing. Kadnárová, Mgr. Dolníková, p. Dugovičová
Poslanci VO č. 1
MsP v Žiline

