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

Predseda:  Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, 010 01 Žilina  M 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonline.sk 
Poslanci:  MUDr. Igor Habánik, Mgr., Peter Ničík, Mgr. Vladimír Randa 
 
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA  MV KONANÉHO  DŇA  06. 11. 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 Prítomný 

 
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, u predsedu výboru. 
 
PODNETY OBČANOV UPLATNENÉ NA DNEŠNOM ZASADNUTÍ  
1. Obyvateľka mestskej časti Hliny V. ul. Ružová 24 /pani Eva Plačková/ 
1.1. 
Chýbajúce VO neosvetlené vstupy a chodníky do bytového domu Ružová 24 až 28, požiadavka na 
doplnenie svietidiel VO. 
1.2.  
Neosvetlené pešie chodníky s devastovaným povrchom, riziko úrazu peších – požiadavka aj na povrchovú 
opravu peších chodníkov. 
1.3.  
Chýbajúce kontajnery pre separovaný zber vrátane kontajneru pre šatstvo – požiadavka na ich doplnenie 
1.4.  
Veľkokapacitné kontajnery na sezóny zber použitých vecí, tento rok boli umiestnené v ich zóne krátky čas, 
len cca pár dní, v iné roky celý týždeň vrátane weekendu – požiadavka na zachovanie dlhšej doby ich 
umiestnenia. 
 
2. Obyvateľ mestskej časti Hliny VIII. /pán Július Buchel/ 
2.1. 
V rámci požiadavky na doplnenie protihlukovej steny boli už realizované orgánmi Štátneho zdravotného 
ústavu nočné meranie, požiadavka na ich zabezpečenie aj pre denné meranie - kontakt ing. Buchel.  
2.2. 
Obhliadku existujúcej zelene vo vzťahu k novým svietidlami VO pre zlepšenie účinnosti VO- opakovaná 
požiadavka v území obytnej zóny . 
2.3. 
Lichardova ulica č.4. – dlhodobo odstavené motorové vozidlo bez STK, v minulosti bola už bola táto 
požiadavka uplatnená aj na MP – opakovaná požiadavka na odtiahnutie tohto vozidla. 
2.4. 
Poďakovanie vedeniu mesta za proces prebiehajúcej revitalizácie ich obytnej zóny, kladné 
ohlasy dotknutých obyvateľov. 
 
3. Obyvateľ ulice Severná 59, /pán Dalibor Kadlíček/ 
3.1. 
Požiadavka na zriadenie nového priechodu pre peších na ulice Saleziánska a Jarná – pre zvýšenie 
bezpečnosti peších vo vzťahu k areálu Saleziánov. Opakovaná požiadavka na mesto o zriadenie nového 
pešieho priechodu. 
3.2. 
Upozorňuje aj na chaos pri parkovaní na ulici Saleziánov, a na ulici Jarnej, porušovanie dopravných 
predpisov pri parkovaní v križovatke.  
3.3.  
Uvedenú požiadavku uplatnia aj poslanci MV č.2 do  riešenia pripravovanej revitalizácie územia tejto zóny, 
v prípade ak situovanie ďalšieho priechodu nie je v rozpore s dopravnými predpismi a dopravnou 
vyhláškou. Nový peší priechod s využitím stredového ostrovčeka, v nadväznosti na priestor budúcej 
obytnej komunikácie ulica Jarná, môže tu byť zároveň aj prínosom k skľudneniu dopravnej bezpečnosti. 



4. Obyvateľka ulice Gabajovej  /pani Martina Gašpieriková/. 
4.1. 
Chýbajúce čiary na parkoviskách v ich zóne – pre zvýšenie kapacít parkovania požiadavka na  plošné 
vyznačenie stojísk. 
4.2. 
Parkujúce dodávkové vozidlá na parkoviskách pre osobné vozidlá – požiadavka na riešenie zákazu ich 
parkovania a jeho kontrolu Mestskou políciou.  
4.3. 
Jama na pešom chodníku pri opustenom predajom stánku na ulici Hlinská – nebezpečenstvo úrazu 
chodcov – požiadavka na opravu tejto časti chodníka.  
4.4. 
Nevhodne umiestnené nové svietidlo VO na pešom chodníku pod jej oknom- narušenie pohody jej 
spánkového režimu – opakovaná požiadavka na jeho preloženie – prisľúbené riešenie za účasti 
kompetentných / SIEMENS, MsÚ odbor investičný / už minulým vedením mesta – dodnes nevykonané.  
 
5. Obyvatelia ulice Silanova /pani Monika Führichová, páni Peter Chromiak a Juraj Grossman/ 
5.1. 
Preložka plynu na ulici Silanovej, neodstránené závady po stavebnej činnosti, poškodenie obrubníkov 
a znefunkčnenie, poškodenie existujúcej kanalizácie–požiadavka na kontrolu zo strany mesta vrátane 
systematického riešenia  dozoru kompetentných, pre zabezpečenie normovej kvality realizovaných prác na 
mestskom majetku.   
 
6. Obyvateľka  Hliny VII. ulice Severnej č.49 /pani Renáta Pelczová/ - uplatnené mailom  
6.1. 
Zanedbané priestor detského ihriska v priestore Severná č.49 až 51. Požiadavka aj na detské ihriská 
príslušnej kategórie je riešená v prebiehajúcej revitalizácii obytnej zóny Hliny VII.  Do jej realizácie 
požiadavka na minimálne výmena piesku a natretie hojdačiek –pred začiatkom jarnej sezóny. 
6.2. 
Zanedbaný verejný priestor okolo Junioru, schodisko, zanedbaný stav mestských komunikácií, priestor 
pred bývalou práčovňou, t. č. podnik sociálnych služieb ŽSK – požiadavky na riešenie – budú rovnako 
predmetom rozpracovanej revitalizácie obytnej zóny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák 
 
Na vedomie 
MsÚ - primátor 
MsÚ Žilina – I. viceprimátor 
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu 
MsÚ Žilina – vedúci od. ŽP, vedúci od. dopravy, vedúci investičného oddelenia, vedúci stavebného úradu 
SIEMENS VO 
Mestská polícia 
- obyvatelia mestskej časti zúčastnení na zasadnutí MV č. 2 dňa 06.11.2019 
 


