
MESTSKÝ  VÝBOR  Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK)  PRI MESTSKOM  ZASTUPITEĽSTVE   V  ŽILINE 

Predseda:  Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 5683 216, 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonlne.sk 
Poslanci:  MUDr. Igor Habánik, Mgr., Peter Ničík, Mgr. Vladimír Randa 
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA  MV  DŇA  05. 06. 2019 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V 
HABÁNIK Igor, MUDr 0902 693 010  Igor.Habanik@gmail.com Prítomný  

MAŇÁK Dušan, Ing.arch. 0903 534 434 041-72 32 097 ma.at@stonline.sk Prítomný 

NIČÍK Peter, Mgr. 0907 806 072  peter.nicik@gmail.com Neprítomný -ospravedlnený 

RANDA Vladimír Mgr. 0949 754 146  vladimir.randa@gmail.com Neprítomný -ospravedlnený 

 
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, sa nachádza v archíve predsedu výboru. 
 
1. Obyvateľka Bajzovej ulice. 
1.1. Schody Hurbanova ul. Kmeťova 
Požiadavka na rekonštrukciu schodiska 
1.2.  Peší chodník LIDL - TESCO 
Opakovaná požiadavka na  pešie spojenie obchodných domov – ľudia sú nútení chodiť po blate 
1.3. Peší chodník k školským objektom ul. Hlinská   
Zamedziť jazdám motorových vozidiel po pešom chodníku a ich parkovaniu na tomto chodníku  
1.4. Oprava zadného vstupu Bajzova ul. 34  
Zadný vstup do bytového domu na Bajzovej 34 má funkciu bezbariérového prístupu do vchodu, požiadavka 
na jeho opravu pre zabezpečenie bezbariérovosti. 
 
2. Obyvateľka Bôrika, ulica Festivalová  
2.1. Zatopený chodník  
V daždivom počasí je zatopená časť komunikácie znemožnený prístup k rodinným domom  
2.1. Zanedbaná údržba zelene  
Pás zelene medzi ulicou Festivalovou a Tajovského ,dlhodobo zanedbávaná plocha zelene, špina 
odpadky. 
 
3. Hliny VIII –Lichardova ulica 
3.1. Požiadavka na rozšírenie protihlukovej steny 
Dotknutí obyvatelia  požadujú  informáciu z príslušného oddelenia mesta ako mesto k dnešnému dňu rieši 
túto ich požiadavku  
3.2. Rozšírenie parkovacích kapacít na ulici Lichardovej  
Zámer rozšírenia ktorí boli v tejto lokalite posúdiť aj zástupcovia ŽPS, obyvatelia tejto zóny požadujú 
prizvať pána Milana Fišeru a poslancov za tento obvod  
 
4. Ulica Poľná, križovatka ulíc Poľná a Rudnayova  
4.1. Požiadavka na opätovné zriadenie jednosmerého úseku komunikácie 
Pred zámerom riešením celkovej koncepcie jednosmerných komunikácií na  Bôrika, požadujú obyvatelia 
tejto ulice v čo najkratšom čase obnoviť pôvodné jednosmerné riešenie úseku ulice Poľnej medzi 
komunikáciami Tajovského a  A. Rudnaya:  
- komunikácia v tomto úseku nemá vhodné šírkové parametre pre funkciu zbernej komunikácie ktorú týmto 
  ako obojsmerná zabezpečuje, 
- križovatka je miestom častých dopravných nehôd, ( čaká sa až na smrteľnú haváriu?) , 
- nemá dostatočné rozhľadové pomery,  
- ulicu Poľnú využíva množstvo nákladných vozidiel, požiadavka aj na dopravné značenie so zákazom 
  vjazdu nákladných vozidiel. 
4.2. Údržba verejnej zelene  
Požadujú odpoveď ako si príslušné oddelenie mesta kontroluje skutočne vykonané práce firmami ktoré pre 
mesto zabezpečujúcimi orezávania stromov. 
 
 
 



5. Ulica Hlinská  
5.1. Nefukčná dažďová kanalizácia 
Napriek tomu že mesto nie je vlastníkom pozemkov pod ulicou Hlinskou, obyvatelia opakovane požadujú 
vyčistenie a obnovenie funkcie dažďovej kanalizácie ktorá spôsobuje v daždivom období zatápanie 
komunikácie a nepriechodnosť peších plôch. 
 
6. Ulica Škultétyho 
6.1. Dopravná situácia – nákladné vozidlá 
Čiastočné zlepšenie aj keď množstvo nákladných vozidiel nerešpektuje dopravné značenie so zákazom ich 
vjazdu, požiadavka riešiť statickú kameru pre evidenciu porušovania dopravných predpisov 
6.2. Poškodzovanie kanalizačného zberača  
Ťažké nákladné vozidlá dlhodobo poškodzujú konštrukciu komunikácie a tým aj hlavného kanalizačného 
zberača zo Soliniek trasovaného v ul. Škultétyho, upozorňujú na možnú hrozbu jeho havárie. 
6.3. Dopravná situácia - motocykle 
Pri dopravných zápchach nerešpektujú kolóny vozidiel v jazdných pruhoch a obchádzajú ich jazdou po 
pešom chodníku. V nočných hodinách sa ulica Škultétyho mení na rýchlostnú pretekársku dráhu pre 
motocykle. 
6.4. Chýbajúce verejné osvetlenie 
Na časti úseku ulice chýba verejné osvetlenie, došlo tu už aj k lúpežnému prepadnutiu , požiadavka na 
osvetlenie celej ulice. 
 
7. Ulica Rajecká 
6.1. Požiar pod Rondelom 
Otázka ako  má Mesto Žilina vedenú aktuálnu evidenciu svojho majetku, požiadavka aby si mesto urobilo 
dôkladnú inventúru svojho majetku a stavieb aby sa neopakoval prípad  Rondla 
6.2. Porušovanie nočného pokoja 
Prevádzka kultúrneho zariadenia pod Rondelom bola obyvateľmi priľahlej obytnej zóny dlhodobo vnímaná 
ako zariadenie ktoré nerešpektuje nočný pokoj hlavne cez weekendové dni. Zariadenie okrem pozitívnej 
kultúrnej funkcie bolo zároveň aj dlhodobým zdrojom nadmerného hluku, neporiadku a zhromažďovania 
rôznych aj asociálných návštevníkov. 
6.3. Rajecká cesta 
V nočných hodinách rovnako ako ulica Škultétyho sa mení na rýchlostnú pretekársku dráhu pre motocykle. 
 
7. Peší chodník od BILLY po Športovú halu  pri plavárni 
Na chodníku sa nachádzajú viaceré torzá zhrdzavených oceľových rámp ktoré už neplnia svoju pôvodnú 
funkciu, požiadavka na ich odstránenie.  
 
  
 
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák 
 
 
 
Na vedomie 
MsÚ - primátor 
MsÚ Žilina – I. viceprimátor 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia, 
Mestská polícia 


