
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov VO č. 1 s občanmi, konaného dňa 15.05. 2013 v MsÚ Žilina 

 

 

Prítomní poslanci : pp. Ficek, Brezovská,  

Prítomní hostia : kpt. Capko – MsP  v Žiline, Ing. Igor Liška – vedúci Odboru dopravy 

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu č. 1 

     Stretnutie otvorila p. Brezovská- predseda VO č. 1 súčasne privítala aj hostí. 

 

K bodu č. 2 

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

oznamy VO č. 1, požiadavky vznesené na stretnutí 4/13 – postúpené na priame vybavenie 

vecne príslušným odborom MsÚ. Požiadavky sú v riešení. 

 

K bodu č. 3 

      Pohotovostný fond na rok 2013 ->  predložené na zasadnutí výboru poslancov VO č. 1.   

 

K bodu č. 4,5 

      Problematika dopravy – prítomný Ing. Igor Liška. Poďakovanie vedúcemu Odboru 

dopravy zo strany poslancov, mestskej polície a občanov za prístup, záujem riešiť vznesené 

požiadavky občanov.  

Vedúci Odboru dopravy informoval o.i. aj o schválenom VZN - KONCEPCIA RIEŠENIA 

STATICKEJ DOPRAVY NA SÍDLISKÁCH V MESTE ŽILINA - Kapacitná nedostatočnosť 

miestnych komunikácií v kombinácii s nie úplne optimálnym dopravným riešením spôsobuje ich 

preplnenie a vozidlá parkujú čo najbližšie k cieľu svojej dopravy, mimo vyznačené parkovacie 

plochy na miestnych komunikáciách, na chodníkoch, nespevnených plochách alebo na zeleni, 

detskom ihrisku, prechode pre chodcov, zastávke MHD, kontajnerovom stojisku a podobne. Tento 

trend je tak hlboko zakorenený, že aj vodič ktorý prichádza do svojho bydliska cez deň v lokalite, 

ktorá disponuje voľnými parkovacími kapacitami, z pohodlnosti odstavuje svoje vozidlo na 

chodníku čo najbližšie ku vchodu. Často nastáva zásadný stret pešej, statickej a dynamickej 

dopravy. Je tu porušovaný Zákon o cestnej premávke. Postupne budú riešené aj ostatné časti 

mesta. 

Vedúci informoval aj o návrhu na riešenie vjazdu/výjazdu do PZ a MPR. 

 

Požiadavky občanov :  

- Vyznačenie CK na starom trhovisku  - poďakovanie mestu Žilina -> vznesená požiadavka 

dôkladnej kontroly zo strany MsP  / nakoľko sa v praxi stáva, .....že niektorí predajcovia 

po kontrole zo strany MsP – opätovne rozložia svoj tovar na CPK ...../, 

- Puškinova 8 - pod chodníkom sú šachty – z toho dôvodu sa MsÚ v Žiline obrátil na 

správcu OD – Bytterm a.s., až po vyjadrení začne mesto s opravou chodníka, 

- pešia zóna/MPR  - vjazd/výjazd osobných, motorových vozidiel  - príprava podkladov na 

riešenie statickej dopravy v tejto časti mesta –  mechanické zabezpečenie – doriešiť 

systém ovládania, prenosné povolenia - karty ( doriešiť, návštevy), 

- dôraznejšie kontrolovať pohyb OMV na ul. Na priekope  ( jednosmerná CPK, čo však 

niektorí vodiči MZ nedodržujú, jazdia v protismere), 

- riešiť pravidelné parkovanie OMV -  smerom od súkromného parkoviska pri starom 

trhovisku k ul. Na priekope ( ulica Vuruma t.j. medzi tzv. „českým domom 

a čičkánikom“) – napr. posunutím stĺpov, 



- riešiť problematické umiestnenie DZ (pred železničnou stanicou - pri prechode 

k okresnému súdu ) -> možnosť parkovania aj na prechode = porušenie VZPP, 

- riešiť hluk na ihrisku vo vnútrobloku ul. Komenského za budovou bývalého KŠÚ. 

Hľadať iné formy využitia. 

 

Verejný poriadok, nočný kľud   

- kritické výhrady/ sťažnosti  občanov Staré mesto na činnosť niektorých prevádzok, 

.....hlavne vo večerných hodinách a cez víkend, počas sviatkov, často krát nedodržujú 

zákonom stanovenú prípustnosť hluku -> narúšanie nočného kľudu, pokoja, kritické 

výhrady na činnosť prevádzok /napr.  na ul. Dlabačovej, ul. Republiky – Emócia, ul. Na 

priekope – Nosorožec a podobne ) – aj keď sa zaplatí pokuta, nočný kľud sa ruší hlasnou 

hudobnou reprodukciou ďalej až do rána..... zvážiť zo strany mesta udeľovanie 

povolení, usmerniť majiteľov. 

 

 

K bodu č. 6 

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

 

V Žiline 16. 05. 2013 

 

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                       Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1                                                                                                      

 

 

Na vedomie : 

MsÚ v Žiline –úsek prednostu Mgr. Dorčíková  

Poslanci VO č. 1 

MsP v Žiline 

Ing. Igor Liška, Mgr. Dolníková 


