
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov s občanmi, konaného dňa 04.04. 2012 v budove MsÚ v Žiline 

 

 

Prítomní poslanci : p. Brezovská, p. Bačinský 

Neprítomní : p.  Ficek, p. Popluhár, p. Šulík 

Prítomní hostia : Ing. A. Vidra – vedúci odboru ţivotného prostredia, Ing. Igor Liška – 

vedúci odboru dopravy, zástupcovia 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  
  

A/ Životné prostredie - podnety/pripomienky občanov :   
1/ Mestská časť volebného obvodu č. 1 - Hliny VIII- lístie nebolo na jeseň v časti Hliny VIII 

vyhrabané, v súčasnosti síce hrabanie prebieha, ale nie je hneď zabezpečený odvoz, lístie 

vietor rozfúka , práce môţu začať odznova, hrabanie starého lístia odstrániť aj v iných 

častiach mesta, 

Požiadavka občanov :  zabezpečiť harmonogram prác, rokovať s dodávateľskými firmami, 

súkromnými podnikateľmi, 

2/ orezávanie stromov, kríkov – Ul. Lichardova 1-10, 11-13, 20-23 -> stromy bránia prieniku 

svetla, konáre poškodzujú verejné osvetlenie, stromy boli v minulosti vysadené v tesnej 

blízkosti domov, obytných blokov, poškodzujú zrekonštruované obytné domy->vznikajú 

plesne  na budovách, 

Požiadavka občanov: vykonať zo strany MsÚ obhliadku a zabezpečiť orezávanie/výrub 

neţiaducich konárov /stromov, zabezpečiť výsadbu nových vhodných porastov, 

3/ kritické pripomienky k čistote mestskej zelene, mestských parkov ( Park Studničky, SNP, 

pri novom nákupnom centre (presklenom) oproti VUB, „zeleň“ po stavebných úpravách úplne 

zničená (za predajným stánkom),   

Požiadavka občanov: zabezpečiť dôkladnú kontrolu realizovaných prác, v prípade 

súkromných pozemkov vyzvať majiteľov k spolupráci pri dodrţiavaní čistoty, 

4/ venčenie psov na mestskej zeleni /nedodrţiavanie VZN zo strany niektorých majiteľov 

psov, deti sa nemôţu hrať na znečistených plochách,  

Požiadavka občanov : zabezpečiť dôkladnú kontrolu dodrţiavania VZN, 

5/ neporiadok za OC Mirage (pri schodoch od supermarketu Tesco k zástavke MHD), 

Požiadavka občanov : zabezpečiť čistotu a dodrţiavanie VZN. 

6/ občania poukázali na potrebu – naučiť detí a mládeţ k dodrţiavaniu čistoty napr. 

v spolupráci so školami. 

 

Vyjadrenie vedúceho odboru životného prostredia : 

     Pripomienky budú zapracované a následné riešené na MsÚ v Ţiline. Výruby niektorých 

stromov je moţné realizovať aj mimo vegetačného obdobia, práce (hrabanie lístia, odvoz) sa 

začínajú koordinovať, mesto začína v danej lokalite – Hliny VIII s novou výsadbou. Podľa 

vyjadrenia ústredného orgánu štátnej správy nie je dôvod na výrub niektorých stromov napr. 

brezy. Mesto na sídlisku Hájik vyzbieralo niekoľko vriec odpadu  a vzápätí za niekoľko dní 

vyčistené častí boli opäť znečistené. Potrebná osveta/výchova.    

Mestská polícia – vyjadrenie :   



1/ V predchádzajúcich dňoch bolo vykonaných 80 kontrol dodrţiavania VZN č. 3/2011 

o chove, vodení a drţaní psov , z toho bolo zistených 7 priestupkov,  

2/  dňa 04. 04. 2012 príslušníci MsP v Ţiline čistili park v časti  Bôrik, čo sa stretlo u občanov 

s pozitívnym ohlasom.            

 

B/ Bezpečnosť občanov  - podnety/pripomienky občanov : 

1/ Kritické pripomienky k predloţenému „Návrhu rajonizácie mestskej polície v Ţiline“, 

ktorý bol prerokovaný na predchádzajúcom stretnutí s občanmi.  

 

Mestská polícia – vyjadrenie :   

1/ Od 01. 04. 2012 náčelník MsP v Ţiline prijal opatrenia (za kaţdý volebný okrsok mesta 

bude zodpovedať zástupca veliteľa oddelenia výkonu a ďalší dvaja policajti, ktorí budú 

hliadkovať pravidelne vo svojom okrsku, aby boli oboznámení s problémami v tomto 

konkrétnom rajóne a tieto problémy dokázali riešiť k spokojnosti občanov). 

 

C/ Doprava / parkovanie - podnety/pripomienky občanov : 

1/ nefunkčné verejné osvetlenie Ul. Lichardova č. 1-10 (zo strany parku) – urgencia, 

Požiadavka občanov : oprava osvetlenia, 

2/ komunikácie v centre mesta neudrţiavané,    

Požiadavka občanov : zabezpečiť čistotu mesta, komunikácií, kontrola prác, 

3/ “stĺpiky“ do pešej zóny - vytrhnuté zo zeme, zváľané, aby bol moţný vjazd osobným 

motorovým vozidlám (napr. pri PNS smerom ku kníhkupectvu  Art-fórum),  

Požiadavka občanov:  osadiť chýbajúce stĺpiky, kontrola zo strany MsP, 

4/ nedodrţiavanie dopravných značiek na Ul. Kuzmányho ( niekoľkokrát vznesený podnet zo 

strany občanov), vjazd motorových vozidiel i napriek zákazu (napr. zamestnancami okolitých 

firiem),  

 Požiadavka občanov: riešiť v spolupráci s OR PZ v Ţiline dopravnú situáciu na Ul. 

Kuzmányho, dôkladná kontrola zo strany MsP, 

5/ parkovanie v meste – v centre mesta – nedodrţiavanie VZN,  

Požiadavka občanov: dôkladná kontrola zo strany MsP, 

6/ parkovanie v časti Hliny VIII – motorové vozidlá parkujú na chodníkoch, na zeleni, 

Požiadavka občanov:  hľadať moţnosti  parkovania na Hlinách VIII, 

7/ vstup do pešej zóny – dopravné značenie Ul. Na Priekope – dopravné značenie umiestnené 

vysoko –->nedodrţiavajú vodiči – hlavne z okolitých okresov (Čadca, Bytča, KNM), 

Požiadavka občanov: riešiť vyznačenie do pešej zóny (v súlade s právnymi predpismi),  

8/ prenosné karty na parkovanie zneuţívané niektorými prevádzkovateľmi v strede mesta, 

Požiadavka občanov: návrh na zrušenie prenosných kariet , 

9/ na niektorých cestných komunikáciach chýbajú poklopy, výmole (Lichardova  20 – 23, 11- 

14), 

Požiadavka občanov: oprava cestných komunikácií, 

10/  vyznačiť parkovacie miesta – Hliny VIII + centrum mesta, 

11/ parkovanie osobných motorových vozidiel na chodníkoch v centre mesta i napriek 

účinnosti novely zákona o cestnej premávke,   

Požiadavka občanov : upozornenie vodičov a  kontrola zo strany MsP, riešiť problém 

parkovania,  

12/ Dotaz občana : Prečo má platiť za vstup do PZ, MPR ak má občan v danej časti 

nehnuteľnosť a trvalý pobyt, ak chce opraviť nehnuteľnosť, alebo ak si kúpi nábytok musí 

zaplatiť za kaţdý vjazd ?   

13/ Dotaz občana : Pred nehnuteľnosťou (na Ul. Horný Val 25) parkujú motorové vozidlá -

>čím neumoţnia výjazd z garáţe rodinného domu i napriek označeniu, ako postupovať ? 



 

Vyjadrenie vedúceho odboru dopravy : 

     Vedúci odboru dopravy reagoval na jednotlivé podnety občanov, ubezpečil občanov, ţe 

pripomienky budú zapracované a následné podľa moţností budú zo strany mesta riešené .  

 

D/ Požiadavky vznesené od posledného stretnutia s poslancami : 

1/ Pod estakádou (pri oplotení areálu Slovena a.s.) veľká skládka stavebného odpadu ( 

výkopová zemina, zničené betónové skrúţe a podobne), pravdepodobný vjazd po chodníku 

pre chodcov,  

2/ na chodníku Ul. Kysucká – osadená dopr. značka chodník pre chodcov – no i napriek tomu, 

sústavne niektorí vodiči jazdia po chodníku (k bankomatu) ohrozujú bezpečnosť chodcov + 

neustále parkovanie osobných motorových vozidiel pred lekárňou, 

3/ zabezpečiť čistenie chodníkov, komunikácií - Ul. Kálov (napr. pri bývalom Inštitúte PV), 

Ul. Republiky, Ul. Štefánika, 

4/ odrezaná dopravná značka na kriţovatke Ul. Sasinkova/Kysucká/Hviezdoslavova, 

5/ miestami chýbajú odvodňovacie ţľaby – Nám. A. Hlinku, 

6/ mesto je špinavé (Kálov, pri Auparku, OC Smer, stred mesta a podobne), v meste je veľa 

odpadkov, pri novom presklenom OC – oproti VUB, voľne nachádzajúca sa elektrická 

rozvod. skriňa na schodoch pri vstupe do OC.    

 

K bodu č. 3 

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

 

V Ţiline 07. 04. 2012 

 

MUDr. P. Bačinský – sekretár VO č. 1  

                                                                                  Dr. S. Brezovská – predseda VO č. 1                                                                                                      

 

 

Na vedomie : 

MsÚ v Ţiline – odbor vnútorných vecí, prednosta MsÚ 

Poslanci VO č. 1 


