Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 05.10.2017
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Róbert Ficek
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:
Pani Jantechová




Žiada o opravu lavičky na Tichej ulici 11.
Žiada o opravu chodníkov na Tichej ulici, sú v nevhodnom stave.
Je potrebné zrezať vysoké stromy na Tichej ulici.
Pani Štefanatná

 Žiada riešiť situáciu na Košickej ulici. Stromy za obytným domom sú vysoké a veľmi
tienia. Pani Śtefanantná bola za pánom Gromom, avšak ten ju poslal za poslancami
z dôvodu, že stromy sú na súkromnom pozemku. Poslanci sú toho názoru, že v ich
kompetencii nie je riešiť tento problém, vedenie mesta by malo upozorniť majiteľa
pozemku a situáciu riešiť s ním. Preto touto cestou žiadame vedenie mesta, aby situáciu
riešilo.
 Žiada, aby bol zabezpečovaný poriadok v obytnom dome na Košickej ulici,
presťahovali sa tam občania z Bratislavskej a sú neprispôsobiví.
 Občania žiadajú, aby pri prechode pre chodcov smerom k základnej škole na Závaží
stávali hliadky MP hlavne pred vyučovaním, je to tam nebezpečné. Okrem toho na
chodníku stoja odparkované autá a nedá sa prechádzať napr. s kočíkom.
 Žiada o informáciu, prečo jej nebol ešte pridelený nájomný byt, má žiadosť 1,5 roka,
minulý rok bola na 2 mieste a tento rok je na 8 mieste.
 Občania žiadajú aby boli zverejňované na webe mesta aj výmeny bytov.
 Žiadajú odpoveď kedy bude bytovka na Košickej ulici zateplená.










Pán Baričík
Vyslovil pochvalu za rekonštrukciu schodov na Rázusovej ulici a riešenie situácie
s kamiónovou dopravou.
Pán Buchel - Suvorovova, Richardova, Rajecká ulica.
Suvorovova ulica, pri odbočke na Lichardovú je neprehľadný výjazd áut, lebo tam
parkujú pri krajnici autá. Bolo by vhodné aby tam občas hliadkovali MP, riešením by
bolo aj nainštalovanie zrkadlá, aby bola križovatka prehľadnejšia.
Pred panelákom Rajecká cesta parkujú autá na tráve a potom tam je blato a zničený
trávnik.
Niektoré chodníky boli vyasfaltované iba z polovice, občania sa pýtajú prečo?
Na detskom ihrisku v tejto časti sídliska je potrebné nainštalovať 2-3 lavičky, taktiež
2-3 stacionárne stroje. Na ihrisku sa nachádza betónový stolík medzi stromami, je
schovaný a preto tam mladý hlavne večer popíjajú a robia neporiadok. Občania
žiadajú premiestniť stolík na viditeľné miesto.
Upozornil na nedokončený chodník medzi VUC a školu. Už pred rokom mal byť
dokončený.
Pán Konečný



Lichardova vchod 4, žiada vymeniť drevo na lavičke, je zhnité

Pán Fišera
 Opakovane žiada, Lichardova 12, Hliny VIII, žiadal o čiarovanie pre parkovanie áut,
aby vodiči mohli parkovať podľa vytýčených parkovísk a urobil sa tak poriadok pri
parkovaní.
 Opakovane žiada - vytvorenie parkovacích miest na mieste kde boli priložené aj
fotografie v predchádzajúcej zápisnici. Je tam síce tráva a stromy, ale je to aj miesto
pre mládež, ktorá sa tam stretáva a nechová sa práve najvzornejšie (marihuana,
neporiadok, fajčenie), vytvorili by sa tak parkovacie miesta 15 - 20, rozšírila by sa
komunikácia a mohla by byť obojsmerná komunikácia. Mesto odpovedalo, že nebude
vytvárať parkovacie miesta na úkor zelene, ale v tomto prípade by to bolo v prospech
občanov a v prospech zachovania poriadku.
Pani Filippi napísala Email v nasledovnom znení:
V mene členov Štátneho komorného orchestra Žilina by som Vás chcela poprosiť o
pomoc pri riešení neutešenej situácie v okolí nášho Domu umenia Fatra v historickom
centre Žiliny. Väčšina našich poslucháčov, ako aj hostí z domova aj zahraničia
(umelci, veľvyslanci, novinári) k nám musia prejsť cez parkovisko a trhovisko, ktoré
je v katastrofálnom stave. Parkovisko je len z polovice vyasfaltované a na druhej
polovici je štrk a výmole, trhovisko je pozliepané zo starých zničených stánkov,
pokrytých všelijakými vlnitými plechmi, traverzami a odpadným materiálom, okrem
toho od jednej lampy, ktorá osvetľuje parkovisko nie je na ulici Horný Val až
k Makovickému domu žiadne verejné osvetlenie. Vyzerá to ako niekde v slume a nie v
historickom centre Žiliny, mnoho našich hostí nás už na to upozornilo. Preto Vás
veľmi pekne prosíme, aby ste skúsili nájsť nejaké riešenie. Nechceme trhovisko zrušiť,
ale musí predsa spĺňať estetické kritériá, ktoré vyžaduje pamiatkový úrad

v historických miestach, majiteľ do neho neinvestoval celé desaťročia ani halier, mali
by sa vymeniť a zjednotiť stánky a vydláždiť ulice Horný Val, Geromettu aj
Jezuitská. Sme orchester svetového renomé, šírime dobré meno nášmu mestu po
celom svete, hrali sme už na všetkých kontinentoch okrem Austrálie, zaslúžime si,
aby sme sídlili v peknom prostredí, veď inak s nami nemá Mesto Žilina žiadne
výdavky, sme príspevková organizácia Ministerstva kultúry a patríme priamo
pod p. ministra Maďariča.
K problému sa vyjadrovali aj prítomní majitelia pozemkov, vypracovali štúdiu
ohľadom trhoviska a jednali s mestom a KPÚ, ešte je naplánované ďalšie stretnutie.
Majitelia tvrdia, že o poriadok sa starajú a veľký neporiadok býva na pozemku, ktorý
patrí mestu.
Pán Hajaš
Zaslal Emailom informácie a taktiež sa zúčastnil stretnutia s občanmi:
Keďže mesto iniciovalo vyvlastňovacie konanie na chodníky, ktoré sú na pozemku
spoločnosti cca pred 3 rokmi, tak až teraz rozhodol NS SR o tom, že vyvlastnenie je
protizákonne a spevnene plochy na pozemku nie sú verejná komunikácia. Takže
situácia vo vzťahu majiteľa pozemku a mesta je jasná. Nastáva tu ešte náhrada škody
zo strany mesta za neoprávnenú žalobu.
Na pozemku je zámer postaviť serióznu ľahkú montovanú stavbu, kde bude
integrovaná aj zástavka a môžeme tam dať aj informačné centrum, pripadne iné
zariadenie. Ostatne priestory by mali nahradiť stánky, ktoré sú tam nevkusne
umiestnene a cela plocha by sa konečne dala do poriadku, stromy by sa stali súčasťou
priestoru a strecha by tiež mohla byť zelená.
Ďalšia voľba je, že by si mesto pozemok prenajalo a tým by ho poskytlo na užívanie
verejnosti.
Pripadne je tu možnosť aj odpredaja, alebo výmena za iný pozemok. Tých návrhov
mestu som dal viac, ale nikto nemá záujem na riešení, myslím, že až dovtedy, keď sa
rozhodne majiteľ pozemku pripadne jeho nájomca pozemok oplotiť. Tým by ľudia
nemohli zástavku používať a to nie je účel celého riešenia. Ja som primátora žiadal
3.9.17 mailom o stretnutie, ale doteraz som nedostal žiadnu odpoveď.
Žiadame mesto o riešenie a vysvetlenie celej situácie.
Pani Pazderníková
E-mail: Pani riaditeľka MŠ pripomenula schody pri areáli MŠ. Sú v katastrofálnom
stave, rozpadávajú sa, s deťmi ich radšej nepoužívame, aby sa nestal nejaký úraz.
O trávu a kríky vedľa nich sa tiež celý rok nikto nestaral. Študenti z konzervatória ho
považujú za fajčiarsku zónu a robia tam veľký neporiadok. Prejde tadeto veľmi veľa
ľudí, aj z iných miest a určite nám robia hanbu. Každý deň po ňom chodia aj hliadky
mestskej polície, a tie by mali aj dbať na vzhľad nášho mesta, nielen vyberať pokuty
za parkovanie.
Žiadame situáciu riešiť.

Pán Beneš
Pán Beneš napísal E-mail a tiež sa zúčastnil stretnutia s občanmi:
Chcel by som Vás poprosiť vyriešiť problém s premiestnením separačných
kontajnerov na ulici Juraja Slottu (Malá Praha), nakoľko nám tu znepríjemňujú život
už štyri roky čo tu bývame. Ľudia, ktorí nebývajú na tejto ulici nám tu hádžu odpadky
aj mimo kontajnerov. Po 22 hod. nám tu pravidelne niekto vyhadzuje prázdne
sklenené fľaše a nakoľko máme doma trojročného syna ten sa nám často budí.
V prílohe Vám posielam aj fotodokumentáciu, ktorú som nafotil počas roka.
Pán Beneš žiada o naliehavé riešenie, navrhol okrem premiestnenia kontajnerov aj
napr. možnosť použitia vriec na separovaný odpad a odstrániť kontajnery
( V prílohe foto)
Na záver stretnutia s občanmi poslanci prediskutovali žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku z pohotovostného fondu na rok 2017 vo výške 659,60 €. Poslanci sa dohodli a
schválili žiadosť.
1. OZ Kompostujme, Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina
Účel: finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu na komunitný kompostér, ktorý
bude umiestnený na Predmestskej ulici.
Požadovaná výška: 659,60 €.
Kontaktné údaje príjemcu: Michal Vavrík, Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina
Email.: michal.vavrik@kompostuj.me, tel. 0918 888 114

Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková

