Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 01.02.2018
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Martin Matejko - MP
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Róbert Ficek
MUDr. Peter Durmis
Prítomní občania a zástupca MP:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia:
Na úvod pán Matejko - MP predniesol správu za rok 2017 o činnosti MP.
Pán Fišera





Žiada odpoveď ohľadom parkovania na Hlinách VIII., kde predložil projekt možnosti
vytvorenia nových parkovacích miest so zachovaním zelene a stále trvá na tom, že
mesto by sa tým malo zaoberať, taktiež poslanci súhlasia s daným riešením a preto
žiadajú mesto aby sa tým zaoberalo. Všetky podklady boli už na mesto zaslané.
Občania sa pána Vidru, odbor ŽP pýtajú, aká je výdatnosť daných endemických
stromov z hľadiska výdaja O2 a z hľadiska vizuálneho.
Občania žiadajú aby bolo vykonané čiarovanie parkovania na Hlinách VIII. tak, ako o
to už niekoľko krát žiadali.

Pán Buchel



Sťažnosť na hrabanie lístia, nepohrabané, pracovníci tomu venovali približne 17 minút
a odišli.
Občania žiadajú zrekonštruovať zničené prvky detského ihriska na Hlinách VIII.,
doplniť siete na brankách....

Pán Lukšu


Na ulici Fraňa Mráza by občania chceli kompostéry, žiadajú mesto o vyriešenie.





Hviezdoslavova ulica, popri teplárni, je potrebné zrekonštruovať chodník a
bezbariérové usporiadanie, chodník je nevhodne ukončený.
Mudroňova ulica, Dolné Rudiny, pred stanicou výtlky a nerovnosti na chodníku, treba
zrekonštruovať.
Kysucká ulica, podchod, treba nainštalovať aspoň po 2 kusy odpadkových košov.
Foto dokumentácia priložená k zápisnici.

Pán Baričík




Žiada od odboru ŽP už po niekoľký krát dosadenie stromov na Rázusovej ulici.
Žiada už po niekoľký krát posúdenie stavov veľkých gaštanov na Rázusovej ulici, sú
nebezpečné, lebo môžu spadnúť.
Žiada vyriešiť reklamáciu schodov, boli zrekonštruované v roku 2017 z financií
pohotovostného fondu poslancov, avšak práce boli vykonané tak nekvalitne, že sú
opäť poškodené.

Poslanci žiadajú prednostu MsÚ, aby zaslal sumár, ako bolo naložené z pohotovostným
fondom za rok 2017 v čiastke 16 000 €, ktoré mali byť vynaložené na rekonštrukciu detských
ihrísk a taktiež aby riešil reklamáciu ohľadom rekonštrukcie schodiska na Rázusovej ulici,
ktoré boli zrekonštruované taktiež z financií pohotovostného fondu poslancov. Občania
poukazujú na to, že detské ihriská sú stále v rovnakom stave ako pred rekonštrukciou.
Poslanci taktiež žiadajú, aby mesto začalo s prípravou detského ihriska, ktoré by sa malo
začať realizovať z pohotovostného fondu. Predmetný zámer bol konzultovaný s pánom
prednostom. Predbežná cena okolo 10 000 € viď nižšie:

Číslo listu vlastníctva

8912

Výmera parcely v m2

1287

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Spôsob využívania pozemku Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

NÁVRH

Detské ihrisko Veľká Okružná - Murgašova
Parcela číslo KN–C 1248/60
1. Hojdačka na pružine 2ks. Minimálne rozmery sú 1000mm x 250mm a minimálne
rozmery bezpečnostného priestoru sú 3150mm x 3500mm.

2. Dvojdomček so spojovacím mostíkom alebo tunelom, schody, šmykľavka, lezecká
stena, prípadne rampa. Minimálne rozmery sú 5 650mm x 5 300mm a minimálne
rozmery bezpečnostnej zóny sú 9 200mm x 8 300mm. Minimálna výška pádu je od
1 200mm

3. Informačná tabuľa pre umiestňovanie pokynov a prevádzkového poriadku na detskom
ihrisku využiteľná plocha 80x65 cm (6 listov formátu A4). Materiál je vodeodolná
preglejka, drevené časti sú z lepených hranolov, kovové časti sú z konštrukčnej ocele.
Súčasťou je aj prevádzkový poriadok detského ihriska.
4. Hojdačka preklápacia 2 ks. Minimálne rozmery prvku 3 000mm x 284mm a minimálne
rozmery bezpečnostnej zóny 6 000mm x 3 110mm.

5. Lavička s operadlom 2ks. Minimálne rozmery sú 1 800mm x 450mm x 750mm
(dxšxv).

6. Malá smetná nádoba 2 ks vrátane stĺpika na uchytenie. Materiál kov – drevo, aby
korešpondovala s dizajnom lavičky, minimálny objem 50l.

TECHNICKÁ SPRÁVA
URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Navrhované detské ihrisko sa nachádza v prímestskej časti Žilina - Bytčica.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Samotné detské ihrisko je tvorené z drevených hracích prvkov – Dvojdomček so spojovacím
mostíkom alebo tunelom, schody, šmykľavka, lezecká stena, prípadne rampa, hojdačka na
pružine, hojdačka preklápacia, lavička s operadlom, informačná tabuľa a malé smetné
nádoby. Určené je pre deti do 14 rokov. V projekte sú použité prvky dodávateľa
certifikovaných detských ihrísk. Všetky prvky prešli certifikáciou podľa STN EN 1176.
Dopadová plocha vyhovuje STN EN 1177.
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Zemné a výkopové práce
Stavba detského ihriska bude prebiehať v mieste zatrávnenej plochy. Plocha pod prvkami
detského ihriska, ktoré si vyžadujú bezpečnostný povrch bude vybraná do hĺbky podľa noriem
STN EN 1177.
Hracie prvky detského ihriska
Základom konštrukcie prvkov je lepené trojvrstvové drevo bez akýchkoľvek ostrých hrán,
ktoré je hĺbkovo a vákuovo impregnované (alebo prvky z hliníku). Impregnácia je zdravotne
nezávadná a zabraňuje prehnitiu a napadnutiu škodcami. Z dôvodu zvýraznenia štruktúry je
ešte natreté kvalitnou lazúrou. Kovové prvky sú upravené pozinkovaním a farebne upravené
komaxitovaním ‐ práškovou farbou vypaľovanou v peci. Niektoré namáhané spoje sú
vyrobené z nerezu. Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov a na zabránenie
preniknutiu vlhkosti je nutné použiť ochranné plastové krytky. Preglejka – dosky väčšinou z
tvrdých drevín, lepené vode odolným lepidlom so špeciálnymi konštrukciami a povrchmi sú
obojstranne fóliované. Používané preglejky sú vhodné pre extrémne zaťaženie. Šmykľavka –
laminátová. Prvky detského ihriska sú kotvené pozinkovanými kovovými podstavami.
Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.
Lavička a malá smetná nádoba
Parková lavička s operadlom, z tvrdého tropického dreva a liatiny, s minimálnou dĺžkou
1 800mm, odolná proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ošetrená vrchným náterom
v prírodnom odtieni. Možnosť priskrutkovania do betónovej pätky alebo podlahy. Malá
smetná nádoba vrátane stĺpika na uchytenie. Materiál kov – drevo, aby korešpondovala
s dizajnom lavičky, minimálny objem 50l. odolná proti poveternostným vplyvom, UV
žiareniu, ošetrená vrchným náterom v prírodnom odtieni, rovnako, ako aj lavička.

Dopadová plocha
Dopadová plocha je v zmysle STN EN 1177 z riečneho štrku frakcie 4‐8 mm bez prachových
a ílových častí a je doplnená pod prvkami, ktoré si dopadovú plochu vyžadujú.

Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková

.................

