
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov volebného obvodu č. 1 s občanmi mesta Žilina, konaného dňa 07. 

09. 2011 v Mestskom úrade Žilina 

Prítomní  poslanci  VO č. 1 : p . Brezovská, p. Bačinský, p. Ficek 

                                                 p.   Popluhár – ospravedlnený 

                                                 p.   Šulík – ospravedlnený       

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny  

 

Na stretnutí občania vzniesli nasledovné požiadavky a kritické pripomienky : 

1/ Ul. Bernolákova č. 39, Ţilina – pred obytným domom ( za herňou) sa nachádzajú pre deti 

hojdačky, preliezačka, šmýkľavka, ktorá nie je zhotovená z plastu ale z pozinkovaného 

plechu, pouţívaním šmýkľavky aj vo večerných hodinách zo strany mladistvých (pod 

vplyvom alkoholu) dochádza k neúmernému hluku, k rušeniu občanov. V danej časti bývajú 

dôchodcovia, chorí občania. Požiadavka od občanov – podľa možnosti mesta nahradiť 

pôvodný materiál – plech nehlučným materiálom napr. plastom.    

2/ Ul. Bernolákova č. 24 – 30, Ţilina – prečistiť kanalizačné vtoky (pri daţďoch voda 

neodteká, hromadí sa na chodníkoch, zeleni).  Požiadavka – prečistenie. 

3/ Ul. Bernolákova č. 24 – 30, Ţilina  (dvor - pri Krajskom školskom úrade) – potreba 

kontroly zo strany Mestskej polície v Ţiline - po 15:00 hodine koncentrácia mladistvých, od 

parkujú na chodníkoch drahé autá a hlasnou hudobnou produkciou + poţívaním 

alkoholických nápojov, neprimeraným správaním, pouţívaním vulgarizmov, narušujú verejný 

poriadok v poobedňajších aj vo večerných hodinách. Požiadavka – zintenzívnenie hliadok 

MsP.     

4/ Dodrţiavanie VZN č. 6/2011 o úprave podmienok  predaja, podávania a poţívania 

alkoholických nápojov (dlhodobá koncentrácia a spoločensky neţiaduce/neprimerané 

správanie sociálne slabých občanov  - poţívanie alkoholických nápojov a s tým spojené, 

hlučné a vulgárne, agresívne správanie, znečisťovanie mestskej zelene, chodníkov, lavičiek, 

vykonávanie fyziologických  potrieb, vrátane sexuálnych  ( napr. 14.05. 2011 o 14:00 hod 

v Sade SNP), prespávanie na lavičkách, kúpanie vo fontáne Ţilinské panny, ţobranie, 

obťaţovanie ostatných obyvateľov/návštevníkov mesta, kupujúcich  v starej časti mesta, 

konkrétne na lavičkách pred obchodným domom TESCO, na Hlinkovom námestí, v Sade 

SNP – soche R. Pribiša, fontáne – Ţilinské panny, Hudobnom pavilóne, mestskej zeleni ). 

Zaslať písomné stanovisko o riešení predsedovi VO č. 1. Zintenzívnenie hliadok MsP.  

Zaslanie stanoviska.                

5/ Zabezpečiť dodrţiavanie VZN č. 3/2011 o chove, vodení a drţaní psov na území mesta 

Ţilina na verejne prístupných miestach – mestskej zeleni – Sad SNP, Bulvár, Na Priekope  a 

podobne . Dodržiavanie VZN. 



6/ V rámci sociálnej, situačnej  prevencie  o.i. zintenzívnenie hliadok mestskej polície ( Štatút 

MsP, časť B - Úlohy MsP – MsP zabezpečuje verejný poriadok, dbá na dodrţiavanie 

poriadku, čistoty, hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných 

miestach).  

7/ Nevyhnutné opätovné sprevádzkovanie  a rozšírenie kamerového monitorovacieho systému 

(napr. predloţenie  projektu o poskytnutie dotácie  na MV SR prostredníctvom Obvodného 

úradu v Ţiline v zmysle zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencií kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti). Požiadavka – sprevádzkovať KMS. 

8/ Ul. Lichardova ZŠ, Ţilina – umoţniť vjazd pred ZŠ Ul. Lichardova a parkovanie 

motorových vozidiel zamestnancov školy – úprava dopravnej značky, dodatkovej tabule č. 12.  

Zamestnanci ZŠ majú problém motorovými vozidlami sa dostať aţ ku škole, nemajú 

parkovacie miesta. Z druhej strany t.j. pri Školskej jedálni je zákaz vjazdu a pri Druţbe je 

parkovanie len pre zákazníkov. Požiadavka  - riešiť vjazd a parkovanie zamestnancov. 

9/ Upraviť/zarovnať kocky na chodníku (od MŠ Ul. Bernolákova na Ul. Fándlyho ), sťaţený 

prechod pre občanov so ZŤP a francúzskymi barlami na druhú stranu cesty - k Slovenskej 

pošte. Požiadavka občanov – zarovnať chodník.    

10/ Informovať písomne VO č. 1 – o vybavení sťaţnosti p. T. Matuškoviča a občanov A. 

Bernoláka 44 zo dňa 19. 08. 2011 na prevádzkovanie terasy ( Barrique coffee a wine bar ) – 

hluk, fajčenie, zrušiť VZN č. 11/2011  - vypustenie čl. 4 ods. 16 VZN 5/2010 - 10m 

umiestnenie od bytovej jednotky. Zaslanie stanoviska. 

 

V Ţiline 08. 09. 2011 

MUDr. P. Bačinský v.r.  – sekretár VO č. 1  

                                                                          PhDr.  S. Brezovská v.r.  – predseda VO č.1  

 

    

 


