Požiadavka

Prerozdelenie VO č. 1- zredukovať VO 1 o
časť HlinyI.-IV., Hliny VIII.

VO

1

Priebeţné čistenie komunikácií a čistenie po 1
zimnej údrţbe - fakturácia – kritické postrehy
– kontrolovať fakturáciu čistiacich prác na
komunikáciach a ich úhradu, na web. stránke
mesta doplniť a občanom sprístupniť
konkrétne údaje o čistení.
Rozširovanie zelene v meste- sústavné
a systematické
Vykonať pasportizáciu mestskej zelene,
vydať oficiálny zoznam zelene
Nedovoliť prekrytie Všiváka v parku

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

OVV

1. Ak ide o VO- ten je daný rozhodnutím MZ.
Podľa veľkosti VO je určený počet
poslancov(podľa počtu obyvateľov).Zmena moţná
len cez MZ.
2. Ak je myslená mestská časť- určenie MČ je
dané historicky a spracúvalo sa na základe
podkladov od OHA.
3. Ak sú myslené okrsky- kaţdé voľby majú presne
daný najvyšší moţný počet voličov v okrsku.
Postupuje sa na základe legislatívy týkajúcej sa
volieb.

9.2.2011

6.4.2011

OE
V RIEŠENÍ - priebeţné čistenie je na odbore
dopravnom, nie na OE, všetky Fa v splatnosti aj po
splatnosti sú uhradené, preveruje sa kompletnosť
zverejnenia takýchto faktúr

1

2.2.2011

OŢP

vykonáva sa

1

23.2.2011

OŢP

pasportizácia je vykonaná

1

23.2.2011

OŢP

v riešení

Zabrániť devastácií zelene

1

23.2.2011

OŢP

Zvýšiť ochranu zelene

1

23.2.2011

OŢP

1

23.2.2011

OŢP

1

6.4.2011

OŢP

Odbor dopravy, poţiadavka postúpená

Schváliť nedotknuteľnosť zelene - hlavne
mestských parkov
Zabezpečiť a udrţiavať čistotu mesta, zelene
– vznesené kritické pripomienky - napr. na
Ul. Lichardovej nebolo včas
nahlásené/oznámené čistenie, autá boli
zaparkované, z toho dôvodu čistenie nebolo
dôkladné a na všetkých potrebných miestach
komunikácie, deň vopred informovať
občanov napr. vývesnou tabuľou, potreba
kontroly fakturácie, zabezpečiť čistenie
chodníkov.

postupuje sa podľa Zákona č. 543/2002 O ochrane
prírody a krajiny a VZN č.8/2010 o správe, tvorbe,
údrţbe a ochrane zelene
na území mesta Ţilina
postupuje sa podľa Zákona č. 543/2002 O ochrane
prírody a krajiny a VZN č.8/2010 o správe, tvorbe,
údrţbe a ochrane zelene
na území mesta Ţilina

Sústavné a systematické (nie len
jednorazovo) rozširovanie zelene v meste,
inštalácie lavičiek na oddych a regeneráciu
psychických a fyzických síl občanov, úpravy
a budovanie nových detských ihrísk,
pieskovísk.

1

OŢP

Jedine systematické rozširovanie zelene
rešpektujúce vhodnú druhovú skladbu má zmysel,
tak ako aj vhodné ošetrovanie a ochrana uţ
existujúcej zelene. Všetky tieto opatrenia sú v
kompetencii referátu správy mestskej zelene v
rámci Odboru ţivotného prostredia.

Nedovoliť prekrytie Všiváka v parku.

1

OŢP

Mesto Ţilina podalo v zákonnej lehote odvolanie
sa voči stavebnému povolenie na prekrytie
Všiváka. Spolu so správcom toku, SVP š. p.,
hľadáme kompromisné riešenie pri ktorom by
nedošlo k prekrytiu toku v parku na Bôriku.

Schváliť nedotknuteľnosť zelene – hlavne
mestských parkov.

1

OŢP

Neexistuje právna norma podľa ktorej by bolo
moţné schváliť „nedotknuteľnosť“ zelene.
Existujúcu zeleň budeme chrániť a zároveň aj
vhodne a primerane ošetrovať.

Venčenie psov – zákaz venčenia, vodenia a
znečisťovania na mestskej zeleni v Mestskej
pamiatkovej rezervácií – prijať adekvátne
VZN mesta Ţilina, podobne ako v ostatných
mestách SR
Orezanie konárov stromov – pred vchodom
Ul. Lichardova 5 – 7 verejné osvetlenie svieti
na konáre 2 stromov – orezať spodné
konáre, aby sa svetlo rozptýlilo. Poţiadavka –
orezanie konárov stromov – svetlo –
bezpečnosť.

1

15.6.2011

OŢP

1

2.11.2011

OŢP

Vykonáme ohliadku

Ul. Kysucká 2 - výsadba 2 – 3 stromčekov popri hlavnej ceste, kde je veľký hluk, smog,
znečistenie ţivotného prostredia exhalátmi.
Výsadba stromčekov.

1

2.11.2011

OŢP

Vykonáme ohliadku predmetného pozemku, na
základe ktorej určíme, či je moţné na danom
území uskutočniť výsadbu

Mesto sa nestará o park- od Pošty 1 smerom
k polícii

1

7.3.2012

OŢP

Mesto sa stará o všetky svoje pozemky, ročne sa
staráme o zhruba 700 hektárov, tak sa nedá
všetko urobiť v rovankom čase, ale postupne.

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,
Poţiadavka občanov : zabezpečiť
harmonogram prác, rokovať s
dodávateľskými firmami, súkromnými
podnikateľmi,

1

4.4.2012

OŢP

Vyriešené

1

4.4.2012

OŢP

Na základe vykonanej obhliadky zaradíme dreviny
na výrub v najbliţšom mimovegetačnom období,
jeseň 2012

1

4.4.2012

OŢP

Mesto sa stará o všetky svoje pozemky, aj o parky.
Všetky parky sú vyhrabané a vyčistené, problém je
správanie sa niektorých ľudí, ktorí neustále
znečiťujú verejné priestranstvá.

Občania poukázali na potrebu – naučiť detí a
mládeţ k dodrţiavaniu čistoty napr. v
spolupráci so školami.

1

4.4.2012

OŢP

Pripravujeme prednášky na školách, ale toto je
hlavne úloha výchovy v rodine.

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

1

4.4.2012

OŢP

Vykonaná obhliadka, vyzveme vlastníka
pozemkov o nápravu.

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,
Poţiadavka občanov: vykonať zo strany MsÚ
obhliadku a zabezpečiť orezávanie/výrub
neţiaducich konárov /stromov, zabezpečiť
výsadbu nových vhodných porastov,

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),
Poţiadavka občanov: zabezpečiť dôkladnú
kontrolu realizovaných prác, v prípade
súkromných pozemkov vyzvať majiteľov k
spolupráci pri dodrţiavaní čistoty,

Skontrolovať zmluvu so Ţilinskou parkovacou
spoločnosťou.

1

26.8.2011

splnené

OPM

Celý právny vzťah so Ţilinskou parkovacou
spoločnosťou, s.r.o. bol predmetom skúmania v
rámci externého právneho auditu právnych
vzťahov mesta. Výsledkom je vypracovaná
analýza.

Reklamné a informačné tabule PR, RIP firiem
– park kriţovatka Ul. Predmetská/Ul. Májová
– smerom k MsÚ – dodrţiavanie VZN č.
10/2011, hlava II, čl. 1 ods. 1. Poţiadavka prehodnotiť umiestnenie, v prípade porušenia
VZN 10/2011 - PR, RIP odstrániť.

1

5.10.2011

splnené

OPM

Na uvedené lokality uţ nie sú uzavreté nájomné
zmluvy. Podnet sme preto odstúpili odboru
stavebnému.

Zvýšiť pozornosť mesta ZŠ na ul. Hollého

1

2.2.2011

OŠaM

Spolupráca s odborom sociálnym, podpora aktivít
školy a komunitného centra.
- Mesto Ţilina začalo spolupracovať so
vzdelávacími inštitúciami a mimovládnym sektorom
v meste. Pripravované programy sa budú
realizovať v nízkoprahovom centre a v ZŠ na
Hollého ulici. Cieľom programov je aktívne vyplniť
voľný čas deťom a mládeţi a poskytnúť im
moţnosť zlepšenia si prospechu prostredníctvom
doučovania. Doučovať budú študenti zo ŢU,
Fakulta humanitných vied.
Partnerom v riešení problematickej situácie je aj
OZ Návrat, ktoré má uţ 3 –ročné skúsenosti s
prácou v tejto komunite a zameriava sa na
sociálne poradenstvo a ďalšie sociálne sluţby
priamo v ich prirodzenom prostredí.
Momentálne prebieha projekt OZ Kumakokra.
Cieľom tohto projektu je sprístupnenie
voľnočasových aktivít pre deti a mládeţ z danej
lokality so zameraním na divadlo a tanec. Projekt
bol finančne podporený z Nadácie pre deti
Slovenska z fondu Hodina deťom a z Nadačného
fondu Slovak Telekom.

V areáli MŠ vybudovať multifunkčné ihrisko
pre deti (neuviedli, ktorá MŠ), aby nebehali
po tráve mimo areál, nakoľko na danom
verejnom priestranstve venčia psov, trávnik
je znečistený od psích exkrementov, malé
deti sa môţu nakaziť infekčnými črevnými
chorobami.

1

Riešenie rómskej otázky v centre mesta
hlavne v okolí Bratislavskej ulice. Zapojiť
ochotných rómskych aktivistov do práce s
rómskou komunitou hlavne v oblasti školstva,
sociálnej a bytovej otázke. Vyuţiť
vypracovaný nový Komunitný plán mesta.

1

dobudovanie školského multifunkčného
ihriska pri ZŠ Ul. Lichardova

1

Kritické pripomienky na správanie ţiakov ZŠ
Ul. Lichardova (počas veľkej prestávky
opúšťajú priestory základnej školy,
znečisťujú, poškodzujú zeleň, predzáhradky
domov, okolie obytných domov)

Dobudovať detské ihrisko ( pri ZŠ Ul.
Lichardova)

dobudovanie školského multifunkčného
ihriska pri ZŠ Ul. Lichardova
V areáli MŠ vytvoriť multifunkčné ihrisko
(neuvedené, ktorá MŠ)
Starší obyvatelia obytného bloku Ţilina, Ul.
Komenského (oproti SOŠ Elektrotechnickej,
Komenského č. 50, Ţilina ) sa sťaţujú, ţe
študenti SOŠE pred vyučovaním (od 7.00
hod ), počas prestávok a po skončení
vyučovania fajčia pred/vo vchodoch a pod
oknami obytného bloku. Správajú sa hlučne,
znečisťujú prostredie obytného bloku,
cigaretový dym stúpa do jednotlivých
bytových jednotiek. Niekoľkokrát podané
sťaţnosti riaditeľovi školy, ŢSK. Poţiadavka –
náhodné kontroly príslušníkmi MsP v Ţiline.

Ul. Dolný Val – Trhovisko – predávajúci
rozširujú stánky, tovar aj na príjazdovú
pozemnú komunikáciu – prechod chodcov a
ostatných motorových vozidiel – obmedzený
Staré trhovisko- predajné stánky rozloţené aj
na komunikácii- nie je moţný resp. sťaţený
vjazd a prejazd motorových vozidiel.
Prísluchová hudobná reprodukcia- napr. na
ul. A. Bernoláka, pri NC Smer, Bottova,
Informácia o vybavení sťaţnosti p.
Matuškoviča zo dňa 19.8.2011 na
prevádzkovanie terasy.

23.3.2011

4.5.2011

1

1.6.2011

OŠaM

Multifunkčné ihrisko – ZŠ Lichardova, moţnosť
dobudovania prejednáme s riad. školy( závisí to
len od financií).
- V areáli MŠ Suvorovova sa nachádza ihrisko,
ktoré je oplotené, ale pravdepodobne počas
pobytu vonku sa deti pohybujú i mimo tohto
ihriska, nakoľko MŠ má 6 tried.
Upozorníme p. riaditeľku, aby p. učiteľky dohliadli
počas pobytu vonku na pohyb detí mimo areálu.

OŠaM

Spolupráca s odborom sociálnym, podpora aktivít
školy a komunitného centra.
- V ZŠ Hollého v spolupráci s mestom Ţilina a ŢU
sa realizuje doučovanie ţiakov.
- Pripravený projekt rekonštrukcie ZŠ, zapojenie
do projektu modernizácie ZŠ.

OŠaM

Nakoľko pozemok pod multifunkčným ihriskom nie
je vo vlastníctve mesta, nie je moţné realizovať
stavebné úpravy na ihrisku. Momentálne prebieha
proces prevodu vlastníctva.

OŠaM

Počas prestávok je zabezpečený sprísnený dozor
v budove aj vonkajších priestoroch školy. Budova
školy je zatvorená a sluţbukonajúci zamestnanec
dohliada na príchody a odchody osôb. V prípade
zistenia, ţe ţiaci svojvoľne opustili školu,
priestupok je priamo riešený za prítomnosti
vedenia školy, dozorkonajúceho pedagóga a
privolaného rodiča.

OŠaM

Proces
prevodu
vlastníctva ukončený,
multifunkčné ihrisko dňom 27.06.2011
zaradené do majektu mesta a do správy ZŠ
Lichardova. Pani riaditeľka musí doloţiť
prieskum trhu na OŠaM a podľa výšky
finančných prostriedkov dobudujeme ihrisko.

1

1.6.2011

1

4.5.2011

OŠaM

Ihrisko je dobudované

1

23.3.2011

OŠaM

Vzhľadom k tomu, ţe nevieme o ktorú MŠ sa
jedná, nemôţeme odpovedať.

1

5.10.2011

1

15.6.2011

OŠaM

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Komenského Ţilina je Ţilinský
samosprávny kraj.

Mesto Ţilina nie je vlastníkom pozemku trhoviska
na D. Vale. V správe máme iba určitú časť, ktorú
priebeţne monitorujeme. V prípade, ţe trhovníci
OKŠCRaMR
zasahujú na mestské pozemky a obmedzujú
dopravu, mala by to riešiť MP so správcom
trhoviska. Dáme podnet na preskúmanie situácie.
Vzhľadom k tomu, ţe sa jedná o súkromné

1

7.2.2011

OKŠCRaMR trhovisko, treba riešiť cez MP so správcom
trhoviska.

1

1

7.2.2011

OKŠCRaMR

7.2.2011

Odpoveď p. Matuškovičovi bola vypracovaná dňa
21.9.2011, p. Matuškovič ju prevzal, čo potvrdzuje
podpis na doručenke, na ktorú ale napísal
OKŠCRaMR
neidentifikovateľný dátum. Spis p. Matuškoviča
(vrátane podania a odpovede) sa nachádza na
referáte informácií, sťaţností a petícií MsÚ.

Riešenie rómskej otázky v centre mesta
hlavne v okolí Bratislavskej ulice. Zapojiť
ochotných rómskych aktivistov do práce s
rómskou komunitou hlavne v oblasti školstva,
sociálnej a bytovej otázke. Vyuţiť
vypracovaný nový Komunitný plán mesta.
Zvýšiť pozornosť mesta základnej škole na
ulici Hollého, kde je väčšina detí rómskeho
pôvodu a ktorá má tým špecifickej problémy.

Stavba
Mirage:
podľa
dodatočného
stavebného povolenia sa mala časť stavby
zbúrať a či sa táto zbúrala.Ak nie, tak kto
Námietka proti zmene územného plánu na
pozemku parc. č. 1892/1 KN, 1892/12 KN a
1892/11 KN v kú Ţilina, obec Ţilina z dôvodu
zámeru navrhovateľa: Tvarovanie PCHZ
spol. sro výstavby „Novostavby polyfunkčný
dom“ – zhoršenie bytových podmienok,
navrhovateľ bez povolenia zriadil na
pozemkoch parkovisko, zhoršili sa
podmienky na bývanie – hluk, prašnosť,
výstavbou polyfunkčného domu sa bývanie v
danej lokalite zhorší, dôjde k ďalšiemu
zahusteniu mesta, pomoc pri riešení vedenia
mesta- elektronicky zaslaná ţiadosť SSÚ v
Ţiline.
Riešiť umiestnenie letných terás na Ul.
Národnej – zníţiť veľkosť zaberaných plôch
letnými terasami, aby bol umoţnený
bezproblémový prechod chodcov a vozidiel
záchrannej a hasičskej sluţby.
Občania sa vyjadrili proti ďalšiemu
zahusťovaniu mesta Ţilina / výstavbe
polyfunkčného objektu – časť Malá Praha, Ul.
Suvorovova
Pripomienky na činnosť a správanie
niektorých zamestnancov Stavebného úradu,
MsÚ Ţilina
Reklamné a informačné tabule PR, RIP firiem
– park kriţovatka Ul. Predmetská/Ul. Májová
– smerom k MsÚ – dodrţiavanie VZN č.
10/2011, hlava II, čl. 1 ods. 1. Poţiadavka prehodnotiť umiestnenie, v prípade porušenia
VZN 10/2011 - PR, RIP odstrániť.

1

OSaZ

1

23.2.2011
OS

1

9.3.2011

V dodatočnom stavebnom povolení bolo aj
rozhodnutie o odstránení časti stavby, ktorá mala
ďalej
pokračovať.
Investor úrad
poţiadal
o obnovu
V
uvedenej
veci stavebný
poslal
vysvetlenie
pani poslankyni Brezovskej dňa 14.03.2011.

OS

1

6.4.2011

OS

OS

Pri povoľovaní terás na Národnej ulici sú
zabezpečené prechody pre chodcov a vozidiel
hasičskej a záchrannej sluţby, v opačnom prípade
zjednáme nápravu
oddelenie architekta mesta zodpovedne posudzuje
a dáva vyjadrenia špeciálne na zahusťovanie
mesta podľa urbanistických regulatív a v súlade so
stavebným zákonom

1

1.6.2011

OS

1

1.6.2011

OS

konkrétne kto a kedy?

bude vykonaný štátny stavebný dohľad, v prípade
porušenia VZN začne stavebný úrad konanie o
dodatočnom povolení stavby, prípadne konanie o
odstránení stavby

1

5.10.2011

OS
Nové VZN 2012. Po ukončení passportu RIP
zariadení.Následne budu riešené RIP zariadenia,
ich povolovanie a odstranovanie.

Bilbordy, reklamné tabule – na ďalej sú
umiestnené napr. na kriţovatke pred
remeselníckom dome na zábradlí nad
Všivákom, vedľa svetelnej cestnej
signalizácie, odpútava sa pozornosť vodičov,
Ul. Hviezdoslavova, Predmestská a podobne
. Poţiadavka - prehodnotiť umiestnenie, v
prípade porušenia VZN 10/2011 - PR, RIP
odstrániť.

1

2.11.2011

OS

Na zateplených panelových domoch – do
izolačných vrstiev obyvatelia osadzujú
parabolické antény . Poţiadavka umiestnenie antén.

1

2.11.2011

OS

riešiť problematiku letných terás v meste –
iniciovať stretnutie vedenia mesta s majiteľmi
reštauračných zariadení – nájsť primerané
riešenie - obyvatelia majú záujem uţívať v
letných mesiacoch letné terasy, v súčasnosti 1
rozloţenie stolov a stoličiek bráni plynulému
prechodu/nákupu občanov a návštevníkov
mesta, stoličky a stoly sú rozloţené aj na
majetku mesta

Odbor sociálny zdravotný prostredníctvom
nízkoprahového centra poskytuje v lokalite
Bratislavskej ulice základné sociálne poradenstvo
a pracovné poradenstvo. V teréne pracujú dvaja
terénni sociálni pracovníci, ktorý okrem odborných
uţ zmienených sluţieb zabezpečujú aj dozor nad
hygienou prostredia a i. V centre prebiehajú
súbeţne rôzne voľnočasové aktivity napr. športový
krúţok, výtvarný krúţok, divadelný krúţok,
doučovacie detí a i. Do upratovacích prác sa
zapájajú dobrovoľníci z Bratislavskej ulice, pričom
na výkon prác sa vyuţívajú aj občania miestnej
lokality vykonávajúci alternatívne tresty nariadené
súdom. Odbor sociálny a zdravotný začal
spolupracovať so Ţilinskou univerzitou a
základnou školou ZŠ Hollého na spoločnom
projekte doučovania detí z málo sociálne
podnetného prostredia, ktoré sa konalo v
priestoroch ZŠ a nízkoprahového centra. V
súčasnosti je aktivita pozastavená z dôvodu
ukončenia semestra študentov VŠ. V budúcom
akademickom roku je predpoklad pokračovania
spolupráce. Odbor sociálny a zdravotný pri riešení
sociálnej situácie obyvateľov lokality Bratislavskej
ulice postupuje v súlade z schválením Komunitným
plánom sociálnych sluţieb Mesta Ţilina na roky
2010-2013 a to v zmysle dvoch opatrení
ukotvených v Komunitnom pláne. V súčasnosti sa
očakáva vyhlásenie príslušných dotačných výziev.

4.5.2011

Musí riešiť spravca byt. Domu.

Obmedziť počet povolení vjazdu motorových
vozidiel do Mestskej pamiatkovej rezervácie,
do pešej zóny
Pripraviť aktuálne VZN o vjazde motorových
vozidiel do pešej zóny mesta
Riešenie dopravnej situácie na Kuzmányho
ul., dodrţiavanie VZN
Riešiť umiestnenie betónových kvetináčov
pred vstupom do ţelezničnej stanice,
technicky riešiť podchod pri ţelezničnej
stanici, umiestnenie nových zábran nad
podchodom, osvetlenie a elektroinštaláciu
v podchode
Vrámci parku je detské ihrisko ktoré slúţi
najmenej 700 rodinám, ktoré bolo mestom
zredukované + rozkradnuté a poškodené, čo
ohrozuje i zdravie detí. Treba ho obnoviť,
opraviť, doplniť, v parku je i nebezpečný
poškodený stĺp verejného osvetlenia.
Prítomní občania vyjadrili ochotu s podporou
mesta sami vykonať niektoré práce.
Parkovanie na Lichardovej ulici - vhodné je
namaľovanie parkovacích pruhov.
Riešiť parkovanie áut medzi Rajeckou 1 a
Rajeckou 2 - dochádza k obmedzovaniu
chodcov.
Pri ZŠ Hliny VIII - autá chodia cez chodníky
ku škole kde aj parkujú a ohrozujú deti treba zákaz vjazdu všetkých vozidiel.

1

9.2.2011

Apríl 2011

ODÚP

1

9.2.2011

Apríl 2011

ODÚP

1

9.2.2011

Apríl 2011

ODÚP

1

9.2.2011

1

23.2.2011

1

23.2.2011

2.polrok 2011 ODÚP

1

23.2.2011

2.polrok 2011 ODÚP

1

23.2.2011

1

2.polrok 2011 ODÚP

Máj 2011

pripravený návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie
vozidla v historickej časti mesta
podľa vyjadrenia ODI iné riešenie z hľadiska
dopravy nie je moţné.

kvetináče umiestnené, zrealizovaná výmena
elektroinštalácie v podchode

zrealizované

v riešení s vlastníkmi bytov

ODÚP

dopravne ošetrené

9.3.2011

ODÚP

vykonané čistenie po zimnej údrţbe

1

23.3.2011

2.polrok 2011 ODÚP

1

6.4.2011

2. Dať do pôvodného stavu proti vjazdové
stĺpy v centre napr. pri Farskom kostoleurýchlene sfunkčniť kamerový monitorovací
systém. Hliny VIII.- vrátiť po zimnom období
na pôvodné miesta 2 chýbajúce hojdačky pre
malé deti (fa ŢIVO) (VO 1, 6.4.2011)

1

6.4.

riešiť problematiku spoplatnenia parkovania
na chodníkoch. Dať do pôvodného stavu
proti vjazdové stĺpy v centre napr. pri
Farskom kostole- urýchlene sfunkčniť
kamerový monitorovací systém. Hliny VIII.vrátiť po zimnom období na pôvodné miesta
2 chýbajúce hojdačky pre malé deti (fa ŢIVO)

1

6.4.2011

Oprava lavičiek vo dvore pred obytným
domom Bernolákova 2199

1

8.4.2011

Vybudovanie kruhového objazdu na
kriţovatke pred Ţilinským samosprávnym
krajom. Tento kruhový objazd zadalo vedenie
mesta pred 8 rokmi ako vecné bremeno
firme, ktorá pri uvedenej kriţovatke postavila
polyfunkčný dom. Firma však dohodu
nedodrţala. Na kriţovatke, ktorá je
preťaţená, býva v pracovné dni ráno
prítomný príslušník polície, ktorý dohliada na
deti idúce do školy. Na svetlách bývajú v
špičke veľké kolóny. Nie je zabezpečená
plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť
občanov, školopovinných detí, občanov so
zdravotným postihnutím, seniorov
Sústavné a systematické (nie len
jednorazovo) rozširovanie zelene v meste,
inštalácie lavičiek na oddych a regeneráciu
psychických a fyzických síl občanov, úpravy
a budovanie nových detských ihrísk,
pieskovísk.

Námietky voči čistote mesta osobitne- ul.
Hlboká, kde majitelia venčia psov,
nedodrţiavajú VZN, nie sú odpadkové koše,
na ceste sú výmole, jamy, okolo cesty je
vysoký neudrţiavaný porast (smer do
nemocnice od NVÚ, oproti SAD),
zamedzenie parkovania pred
novopostaveným obytným domom na ul.
Hlboká oproti zariadeniu CHB a DSS Lúč.
Riešiť otázku parkovania- motorové vozidlá
prejdú okolo Druţby, cez chodník, zeleň,
zaparkujú priamo pred ZŠ(neuviedli, aká ZŠ),
návrh vybudovať zo zadnej strany VÚC
parkovisko.
Hliny VIII.- vrátiť po zimnom období na
pôvodné miesta 2 chýbajúce hojdačky pre
malé deti (fa ŢIVO)

Máj 2011

ODÚP

pripravený návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie
vozidla v historickej časti mesta

ODÚP

riešené s firmou Ţivo - do konca mesiaca - menili
sa loţiská

ODÚP

výsuvné stĺpiky sú v historickej časti mesta v
prevádzke, kamerový systém nepatrí ODUP

Jún 2011

ODÚP

parkovanie na chodníkoch na uliciach Hollého,
Bratislavská, Framborská bude spoplatnené v
priebehu mesiaca jún

Máj 2011

ODÚP

oprava lavičiek bude vykonaná do konca mesiaca
máj / dodávka dielov trvá dlhšie/

1

ODÚP

Závisí od finančných moţností mesta

1

ODÚP

Údrţba a obnova ihrísk a pieskovísk vykonávaná
priebeţne

Apríl 2011

Vybudovanie kruhového objazdu na
kriţovatke ulíc P. O. Hviezdoslava a J. M.
Hurbana (pred Remeselníckym domom) (v
ranných hodinách nefunguje cestná svetelná
signalizácia – nie je zabezpečená
bezpečnosť chodcov, detí).

1

ODÚP

Zatiaľ sa neuvaţuje

V meste osvetliť podchody (Rondel, cesta na
zimný a futbalový štadión) a tmavé
neosvetlené, nebezpečné miesta vo
volebnom obvode č. 1, za účelom
zabezpečenia sociálnej, situačnej a
viktimačnej prevencie, zvýšenia bezpečnosti
občanov, za týmto účelom rozšíriť uţ
vybudovaný kamerový monitorovací systém

1

ODÚP

Závisí od finančných moţností mesta

Zabezpečiť všetky chodníky v Starom meste
bezbariérovým prístupom pre matky s
kočíkmi, pre občanov so zdravotným
postihnutím

1

ODÚP

Závisí od finančných moţností mesta

Vymeniť dlaţbu pešej zóny na Národnej ulici

1

ODÚP

Plánovaná výmena do konca volebného obdobia

1

ODÚP

Závisí od finančných moţností mesta

1

ODÚP

Pri plánovaní cyklotrás a realizácii moţnosť
vyuţitia zdrojov cez projekt Central Meetbike

1

ODÚP

Podľa nového VZN je povinnosť chovateľa mať pri
sebe vhodný prostriedok na odstránenie
exkrementov

ODÚP

S realizáciou elektronického zabezpečenia vstupu
vozidiel do historickej časti mesta sa uvaţuje v
horizonte 1-2 rokov. Určitá regulácia pohybu
vozidiel v historickej časti mesta bude realizovaná
novým VZN o dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta.

Hľadať a rozšíriť moţnosti parkovania v
meste.
Pri centre mesta zriadiť stanovište na
odkladanie bicyklov s moţnosťou ich
uzamknutia (dôvod – veľa ľudí sa dopravuje
do mesta bicyklami, hlavne v letných
mesiacoch).
V meste pri smetných košoch rozmiestniť
odpadové vrecká na psie exkrementy (pozn.
v minulosti poslanci tento krok odhlasovali,
nie je splnené).
Technické/elektronické zabezpečenie vstupu
do historickej časti(čipová karta pre občanov
s trvalým pobytom v historickej časti),
zásobovanie- obmedzený vstup, prístup),
zrealizovať monitor vjazdov a výjazdov,
iniciovať verejnú diskusiu občanov s
predstaviteľmi mesta.
vrátiť po zimnom uskladnení na pôvodné
miesta 2 chýbajúce hojdačky pre malé deti (
fa ŢIVO), napriek urgencií poslancov
zabezpečiť funkčnosť rozvádzačovej skrinky
na stĺpe verejného osvetlenia

1

1

4.5.2011

ODÚP

realizované

1

4.5.2011

ODÚP

oprava vykonaná

1

1.6.2011

ODÚP

zaradené do plánu na rok 2012 v náväznosti na
schválený rozpočet mesta

1

1.6.2011

ODÚP

nepatrí odboru

1

15.6.2011

ODÚP

obmedzené časy na zásobovanie sú zapracované
v návrhu VZN

1

15.6.2011

ODÚP

podľa návrhu VZN o dani za vjazd budú môcť
vozidlá parkovať len na vyhradených miestach

Riešiť prenosné parkovacie karty tak, aby sa
vzťahovali len na 1 motorové vozidlo

1

15.6.2011

ODÚP

návrh VZN o dani za vjazd rieši aj túto skutočnosť,
ale vzhľadom na niektoré prípady, / napr. hotel/
bude počet vydaný počet parkovacích kariet na
počet parkovacích miest

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. Poţiadavka od občanov – podľa
moţnosti mesta nahradiť pôvodný materiál –
plech nehlučným materiálom napr. plastom.

1

7.9.2011

ODÚP

uvedené detské ihrisko nie je v majetku mesta
Ţilina, preto nie je moţné robiť zásahy

Ul. Bernolákova č. 24 – 30, Ţilina – prečistiť
kanalizačné vtoky (pri daţďoch voda
neodteká, hromadí sa na chodníkoch, zeleni).
Poţiadavka – prečistenie.

1

7.9.2011

ODÚP

prečistenie prelom november / december

Potreba opravy cestnej komunikácie –
výmole (časť Malá Praha – Ul. Suvorovova)
Dobudovať detské ihrisko ( pri ZŠ Ul.
Lichardova)
Potreba vypracovania a pripomienkovania zo
strany občanov mesta VZN o vjazde
motorových vozidiel do MPR, zapracovať do
VZN , aby zásobovanie sa realizovalo len v
nočných hodinách tak ako v ČR
Parkovanie ( naďalej) motorových vozidiel na
zakázaných nevyhradených miestach v
Starej časti mesta – Dolný a Horný Val, Na
Priekope, Ul. Vuruma a podobne

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.
Poţiadavka - riešiť vjazd a parkovanie
zamestnancov.
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. Poţiadavka občanov – zarovnať
chodník.
Ţiadosť obyvateľov časti Hliny 8 o osadenie
lavičiek pred obytným blokom Ul. Lichardova
č. 22-23, č. 1–14 Hliny 8, Ţilina. Poţiadavka
– osadenie lavičiek pre starších obyvateľov a
matky s deťmi .
Hliny 8 – inštalácia detských hojdačiek,
preliezok, šmýkľaviek. Poţiadavka –
osadenie detských preliezok a podobne.

1

7.9.2011

ODÚP

posúdenie moţnosti DZ v mesiaci december

1

7.9.2011

ODÚP

realizácia 1. polrok 2012

1

5.10.2011

ODÚP

poţiadavka evidovaná do budúceho roka

1

5.10.2011

ODÚP

poţiadavka evidovaná do budúceho roka

1

5.10.2011

ODÚP

preverenie cez ŢIVO

1

2.11.2011

ODÚP

podnet postúpený na správcu verejného osvetlenia

1

2.11.2011

ODÚP

v roku 2012 nie je v rozpočte uvedená investícia v
časti Hliny 8

1

2.11.2011

ODÚP

po ukončení verejného obstarávania dám odpoveď
na uvedenú poţiadavku

1

2.11.2011

ODÚP

priebeţne bolo čistené

Telefonická kritika (2. 11. 2011) občana
bývajúceho v starej časti mesta - na
nedodrţiavanie VZN č. 15/2011 o dani za
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta, od schválenia sa „...
nič nezmenilo k lepšiemu, ţiadna z
pripomienok prezentovaná aj na verejných
stretnutiach s vedením mesta sa
nezapracovala, ďalej prevláda neporiadok v
MPR, všetko sa točí dookola, len reči,
prenosné karty sa nezrušili, existuje moţnosť
ich zneuţívania, nie sú vôbec zohľadnené
poţiadavky občanov, potreba novelizácie ...“
Poţiadavka – dôsledne dodrţiavať VZN
15/2011, kontrola zo strany MsÚ a MsP,
prípadná úprava VZN.

1

2.11.2011

ODÚP

mestská polícia informovaná, kontroly
vykonávané. Prenosné karty nemohli byť zrušené
vlastníkom parkovacích miest, pretoţe by sme
obmedzili ich práva prístupu k svojmu majetku, ale
je tam vyššia sadzba

Občania sa pozitívne vyjadrili k pripravovanej
oprave Ul. Národná. Znehodnotenie dlaţby
častými vjazdmi nákladných/zásobovacích
áut a nekvalitným poloţením.

1

2.11.2011

ODÚP

ide hlavne o nekvalitnú taliansku dlaţbu, ktorá
bola bola poloţená a je nevhodná na slovenské
klimatické podmienky. Momentálne sa pripravuje
štúdia na uvedenú ulicu

Opraviť osvetlenie na Ul. Lichardova, Ţilina.
Osvetlenie - opraviť - Ul. Lichardova 1-10.
Podnet prezentovaný zástupcami občanov
mestskej časti Hliny 8 uţ na zasadnutí výboru
č. 1 dňa 05. 10. 2011. Poţiadavka
zapracovaná , ale doposiaľ neriešená.
Poţiadavka – opraviť verejné osvetlenie –
urgencia.
Detské preliezky - v mestskej časti Hliny 8
dobudovať detské preliezky, hojdačky,
šmýkľavky, nakoľko v tejto časti mesta
pribudli nové obytné bloky ( rodiny s malými
deťmi). Poţiadavka – vybudovanie detských
preliezok, hojdačiek.
Lavička – osadiť( pokiaľ to umoţňuje
počasie) lavičky pre matky s deťmi, starých
občanov – Ul. Lichardova 1-14, 22 – 23.
Poţiadavka – osadenie lavičiek.

Čistota mesta – staré mesto je špinavé,
neudržiavané,
na
chodníkoch
sú
odpadky, smeti, lístie na ktorom sa ráno
šmýka ( napr. chodníky - Ul. Veľká
okružná oproti hotelu Slovakia –
križovatka, pri Dome odborov, starom
trhovisku, pri vstupe do obchodného
strediska Smer, Ul. Bernoláka – Bulvár,
VUB ), po stavebných úpravách
pohodené kamenné kocky, dlaždice,
plastové rúry a iné (napr. medzi Sl.
Sporiteľňou
a Soc.
poisťovňou).
Požiadavka – zabezpečiť čistotu mesta,
dôsledná kontrola vykonaných prác.

Zabezpečenie čistenia miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev,
čistenie chodníkov, dozbery nečistôt v
centrálnej mestskej zóne-kontrola
vykonaných prác, formálna a vecná kontrola
faktúr.
MHD zastávka pri ŢSR-rekonštrukcia,
umiestnenie zastávok pred Auparkom. CP
umiestniť tak, aby bol na prístupnom a
viditeľnom mieste.

1

7.12.2011

ODÚP

môţem uistiť, ţe uvedené sa kontroluje, či uţ
fyzicky - obhliadkou, a samozrejme vecne

1

7.12.2011

ODÚP

DPMŢ informované o uvedenom nedostatku,
prísľub nápravy

Návrh občanov „ .....v rámci úspor FP mesta
Ţilina, pouvaţovať nad zníţením intenzity
osvetlenia veţí Farského kostola, ušetrené
FP pouţiť na osvetlenie štítov meštianskych
domov na Mariánskom námestí (podobne
ako v meste Košice)....“.

1

1.2.2012

ODÚP

Jedná sa o investičnú akciu, ktorá nemá krytie v
rozpočte mesta.

Parkovanie (celodenné) osobných
motorových vozidiel na chodníkoch aj „ ......v
iných častiach mesta (napr. Ul. Jesenského)
....“ .

1

1.2.2012

ODÚP

Ak dochádza k porušeniu platných predpisov,
treba volať MP, aby zjednala nápravu.

Poţiadavka – riešiť parkovanie motorových
vozidiel na chodníkoch v meste, zabrániť
ohrozovaniu bezpečnosti chodcov.

1

1.2.2012

ODÚP

Ak dochádza k porušeniu platných predpisov,
treba volať MP, aby zjednala nápravu.

Na autobusovej zástavke Veľká okruţná –
Aupark – umiestnený starý kovový
prístrešok, namiesto pôvodného. Cestovný
poriadok (zamočený v euroobale !!!)
zastrčený/nalepený na bočnej úzkej strane
(asi 10 cm širokej) reklamného panelu, čo si
občania všimnú len ťaţko.
Poţiadavka : Umiestnenie pôvodnej zastávky
pred Auparkom. Cestovný poriadok umiestniť
tak, aby bol na prístupnom a viditeľnom,
osvetlenom mieste, nakoľko je určený pre
všetkých aj starých občanov. Poţiadavka
opätovne vznesená.

1

1.2.2012

ODÚP

Pôvodná zastávka bola v dezolátnom stave,
vzhľadom na značne skorodovanú konštrukciu
nebolo moţné prístrešok opätovne osadiť.
Cestovný poriadok je umiestnený podľa
poţiadavky.

1

1.2.2012

ODÚP

Práce sú preberané zodpovedných pracovníkom v
príslušnom referáte.

1

7.3.2012

ODÚP

dopravná značka osadená, priestupky rieši MP

1

7.3.2012

ODÚP

riešené priebeţne

Návrh: nevydávať prenosné parkovacie karty.

1

7.3.2012

ODÚP

Návrh: zváţiť moţnosť rampy pre vstup do
historického centra

1

7.3.2012

ODÚP

1

7.3.2012

ODÚP

vstupy sa riešia na základe prijatého VZN

1

7.3.2012

ODÚP

aj my ďakujeme za ojedinelú pochvalu

1

7.3.2012

ODÚP

ak sa jedná o porušenie pravidiel cestnej
premávky, je potrebné kontaktovať MP a štátnu
políciu

1

7.3.2012

ODÚP

závada odstránená

1

7.3.2012

ODÚP

na uvedené boli upozornené ŢK, a.s.

1

7.3.2012

ODÚP

neviem sa vyjadriť, ako sa mám o to postarať

1

4.4.2012

ODÚP

Rieši odbor ţivotného prostredia.

„ ..... Čistenie starej časti mesta, údrţba
komunikácií – potreba kontroly preberania
prác, za účelom kontroly zo strany občanov
mesta uverejňovať na web. stránke mesta
(podrobný rozpis vykonaných prác + faktúry
).....“ .
Ţiadosť o zmenu dopravného značenia na ul.
Kysucká ohľadom parkovania a ponuka MsP
stretnutia a riešenia problému na danom
mieste
Parkovanie pred firmou Mihálik a tieţ
starostlivosť o chodník- sneh

Riešenie vstupu a parkovania obyvateľov s
trvalým pobytom v historickej časti mesta a
nespokojnosť s výškou poplatkov.
Poďakovanie za vyriešenie dopravného
značenia na Hlinách VIII. Pred OC Druţba
Vyriešenie parkovania pred obytnými
domami na Hlinách VIII.- obmedzenie
prístupu sanitných vozidiel, poţiarnikov a
pod.
Opakovaná urgencia na ul. Lichardovejpoškodený kryt lampy verejného
Občania, majitelia domov sú nespokojní s
prácou technických sluţieb- nahŕňanie snehu
pracovníkmi technických sluţieb na nimi uţ
očistené chodníky a ich arogancia.
starostlivosť o parkovacie miesta pre
postihnutých poslancov
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,
Poţiadavka občanov : zabezpečiť
harmonogram prác, rokovať s
dodávateľskými firmami, súkromnými
podnikateľmi,

ako návrh bude zaradený do zmeny VZN na konci
roka 2012, výsledok závisí od schválenia
poslancami MZ
Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá
rozpočtom. Náklady na zriadenie predstavujú cca
70.000 €

Nefunkčné verejné osvetlenie Ul. Lichardova
č. 1-10 (zo strany parku) – urgencia,
Poţiadavka občanov : oprava osvetlenia,

1

4.4.2012

ODÚP

Osvetlenie opravené.

1

4.4.2012

ODÚP

Komunikácie v centre mesta sú udrţiavané podľa
schváleného týţdenného plánu.

1

4.4.2012

ODÚP

Stĺpy boli osadené.

1

4.4.2012

ODÚP

Kontrola prebieha priebeţne.

1

4.4.2012

ODÚP

Mesto Ţilina v rozpočte ne rok 2012 nepočíta s
výstavbou parkovacích miest vzhľadom na
finančné moţnosti mesta.

1

4.4.2012

ODÚP

Uvedená výška umiestnenia ZDZ je v súlade s
platnými právnymi predpismi.

1

4.4.2012

ODÚP

koncom roku 2012 je moţné opätovne otvoriť VZN,
pretoţe sa ešte vychytávajú niektoré nedostatky,
ktoré ukázala prax.

1

4.4.2012

ODÚP

poklopy sa pravidelne dopĺňajú, keď sa zistí
nedostatok

Vyznačiť parkovacie miesta – Hliny VIII +
centrum mesta,

1

4.4.2012

ODÚP

s uvedenou aktivitou sa počíta v letných
mesiacoch pri novom nábore pracovníkov
aktivačných činností

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 ? ¬

1

4.4.2012

ODÚP

pretoţe je to upravené VZN mesta o dani za vjazd
a zotrvanie v historickej časti mesta

Dotaz občana : Pred nehnuteľnosťou (na Ul.
Horný Val 25) parkujú motorové vozidlá >čím neumoţnia výjazd z garáţe rodinného
domu i napriek označeniu, ako postupovať ?

1

4.4.2012

ODÚP

V tomto prípade treba volať Mestskú políciu.

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

1

4.4.2012

ODÚP

patrí OŢP

1

4.4.2012

ODÚP

Chodníky sa priebeţne čistia podľa schváleného
harmonogramu.

1

4.4.2012

ODÚP

Dopravná značka osadená.

Miestami chýbajú odvodňovacie ţľaby –
Nám. A. Hlinku

1

4.4.2012

ODÚP

Ţľaby v niektorých úsekoch je potrebné zrušiť,
pretoţe nie sú náhradné diely, uţ sa nevyrábajú
Do miest pôvodných ţľabov sa vkladá zámková
dlaţba. Je tu tieţ problém s krádeţami ţľabov.

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.

1

4.4.2012

ODÚP

Chodníky a CMZ sa priebeţne čistia podľa
schváleného týţdenného harmonogramu.

Komunikácie v centre mesta neudrţiavané,
Poţiadavka občanov : zabezpečiť čistotu
mesta, komunikácií, kontrola prác,
“stĺpiky“ do pešej zóny - vytrhnuté zo zeme,
zváľané, aby bol moţný vjazd osobným
motorovým vozidlám (napr. pri PNS smerom
ku kníhkupectvu Art-fórum),
Poţiadavka občanov: osadiť chýbajúce
stĺpiky, kontrola zo strany MsP,
Nedodrţiavanie dopravných značiek na Ul.
Kuzmányho ( niekoľkokrát vznesený podnet
zo strany občanov), vjazd motorových
vozidiel i napriek zákazu (napr.
zamestnancami okolitých firiem),
Poţiadavka občanov: riešiť v spolupráci s
OR PZ v Ţiline dopravnú situáciu na Ul.
Kuzmányho, dôkladná kontrola zo strany
MsP,
Parkovanie v časti Hliny VIII – motorové
vozidlá parkujú na chodníkoch, na zeleni,
Poţiadavka občanov: hľadať moţnosti
parkovania na Hlinách VIII,
Vstup do pešej zóny – dopravné značenie Ul.
Na Priekope – dopravné značenie
umiestnené vysoko –->nedodrţiavajú vodiči
– hlavne z okolitých okresov (Čadca, Bytča,
KNM),
Poţiadavka občanov: riešiť vyznačenie do
pešej zóny (v súlade s právnymi predpismi),

Prenosné karty na parkovanie zneuţívané
niektorými prevádzkovateľmi v strede mesta,
Poţiadavka občanov: návrh na zrušenie
prenosných kariet ,
Na niektorých cestných komunikáciach
chýbajú poklopy, výmole (Lichardova 20 –
23, 11- 14),
Poţiadavka občanov: oprava cestných
komunikácií,

Zabezpečiť čistenie chodníkov, komunikácií Ul. Kálov (napr. pri bývalom Inštitúte PV), Ul.
Republiky, Ul. Štefánika
Odrezaná dopravná značka na kriţovatke Ul.
Sasinkova/Kysucká/Hviezdoslavova

Prehodnotiť spoluprácu - zmluvu s TV
Patriot.

Ochrana občanov mesta vlastníkov obytných
domov č. 5 a 7 na ul. Klemensovej

Zefektívnenie činnosti Mestskej polície pri
kontrole dodrţiavania VZN – nedodrţiavanie
zákazu vjazdu do Mestskej pamiatkovej
rezervácie

1

6.4.2011

1

1

OTaZV

2.2.2011

9.2.2011

Vzhľadom k finančnej situácii Mesta Ţilina nie je
moţné, aby Odbor tlačový a zahraničných vecí
platil paušálny poplatok TV Patriot na základe
uzatvorenej zmluvy. Podľa potreby si Mesto Ţilina
po dohode s TV Patriot objedná na základe
vystavenej objednávky mediálny priestor, ktorý mu
dokáţe televízia poskytnúť. Odbor tlačový a
zahraničných vecí je pripravený kedykoľvek
rokovať o moţnej spolupráci.

MsP

Ochrana občanov pred ohrozením ich ţivota
a zdravia je upravená priamo v základných
úlohách zakotvených v § 3, ods. 1, písm. a/ a b/
zákona

MsP

Povolenie vjazdu do pešej zóny – ktorá sa
nachádza i mimo MPR, je vydávané odborom
dopravy MsÚ Ţilina. Pokiaľ má vodič povolenia
vjazdu do PZ a dodrţiava podmienky uvedené na
povolení, MP nie je oprávnená v zmysle zákona
riešiť takéto vozidlo. Problém spočíva v tom, ţe je
vydané veľké mnoţstvo povolení vjazdu do PZ
a čím dochádza k vysokej koncentrácii
motorových vozidiel v PZ. Pokiaľ vodič
nedisponuje takýmto povolením, resp. nedodrţí
podmienky povolenia vjazdu do PZ, je riešený
v zmysle platných právnych predpisov, o čom
svedčí štatistika dopravných priestupkov.

Rajonizácia MsP s moţnosťou priameho
telef. kontaktu na príslušného policajta,
posilnenie hliadok v meste, zabezpečenie
verejného poriadku, bezpečnosti občanov,
čistoty mesta, zintenzívniť pešie hliadky
polície vo večerných hodinách cez víkendy,
v neosvetlených nebezpečných mestských
častiach, riešiť problém hluku v meste po
22.00 hodine (VO 1, 09.02.2011) Doplnené
o konkrétnu poţiadavku pre Hliny VIII.telefonický kontakt na príslušníka MsP, ktorý
by zabezpečoval základné povinnosti, aby
občania vedeli, na koho konkrétne sa môţu
obrátiť v prípade ohrozenia ţivota, zdravia,
dodrţiavania verejného poriadku.

1

23.3.2011

MsP

Rajonizácia mesta – príslušné rajóny boli
vytvorené v roku 1991 pri vzniku MP, ktoré sú
upravované podľa štatistiky činnosti hliadok v
jednotlivých rajónoch s prihliadnutím na početnosť
príslušníkov MP a potrebu zabezpečovania
verejného poriadku na miestach so zvýšenou
koncentráciou obyvateľov.
Telefonický kontakt na príslušného policajta – z
hľadiska filozofie výkonu úloh príslušníkov MP a
hlavne z hľadiska početnosti príslušníkov MP,
vykonáva kaţdý príslušník MP hliadkovú činnosť v
rámci celého mesta, nie iba v príslušnej časti, čo
nie je z hľadiska početnosti príslušníkov MP
moţné . Vedenie Mestskej polície Ţilina neuvaţuje
s takým variantom výkonu hliadkovej sluţby,
pretoţe kaţdý policajt musí ovládať problematiku
na celom území mesta a nie len v príslušnej časti,
kde by hliadkovú sluţbu vykonával. Iné problémy
sa vyskytujú v starom meste – rušenie nočného
kľudu, znečisťovanie verejných priestranstiev,
statická doprava a iné problémy riešia príslušníci
MP na sídliskách – vandalizmus, nedodrţiavanie
zatváracích hodín PJ, venčenie psov a pod. Kaţdý
policajt však musí v rámci výkonu úloh riešiť
problematiku dodrţiavania verejného poriadku
komplexne a nie iba vo vyhradenej časti mesta,
kde by svoju činnosť vykonával.
Zintenzívnenie hliadok - ako uţ bolo uvedené
moţnosti zvýšenia sú obmedzené počtom
príslušníkov MP.
Telefonický kontakt – tiesňová linka 159 v
prevádzke 24 hodín denne

Kontrola dodrţiavania VZN (venčenie psov)
zo strany MsP

1

9.2.2011

MsP

Kontroly sú vykonávané v zmysle predmetného
VZN, musí byť však preukázaná skutková podstata
priestupku, aby za tento priestupok mohla byť
priestupcovi uloţená sankcia. To sa týka hlavne
odstraňovania exkrementov po psoch.

Zvýšenie ochrany MP hlavne v
parčíku/fetovanie, alkohol/ na Hlinách III.

1

23.2.2011

MsP

V rámci hliadkovej činnosti bude zabezpečená
zvýšená hliadková činnosť v danej lokalite, pre
efektívnu prácu hliadok treba však upresniť časový
interval, kedy sa mládeţ na tomto mieste zdrţiava.

Hliny VIII.- potreba hliadok MsP aj vo
večerných hodinách.

1

6.4.2011

MsP

Pravidelné hliadkovanie 24 hodín aj večer a noc.

MsP

Organizačná štruktúra od 1.4.2011. Podľa
operatívnej potreby sú hliadky velené na
problémové miesta, sú vytvorené 4 oddelenia,
ktoré sa starajú o svoj pridelený rajón aj
prímest.časť.

MsP

Vykonávané kontroly v rámci zákona 8/2009 a
VZN 15/2007 po vyjadrení právnika JUDr.Ulahera,
hlavne zamerané na státie vozidiel v PZ (riešená
aj Toyota na Nám.A.Hlinku). Pripravované nové
VZN o dani za vjazd do PZ.

Potreba rajonizácie MsP
Skvalitniť prácu MsP pri dodrţiavaní VZN
tákajúceho sa vjazdu do pešej zóny, MPR aj
po povolených hodinách- ráno po 9.00hod.
a večer po 19.00hod. V praxi sa stáva, ţe
autá parkujú v centre mesta aj po povolených
hodinách, celý deň.

1

1

priebeţne

6.4.2011

6.4.2011

priebeţne

potreba tzv. rajonizácie mestskej polície
(obmena- rotácia policajtov)

1

4.5.2011

MsP

Rajonizácia MP je od 1.4.2011 v rámci nového
organizačného poriadku. 4 oddelenia výkonu majú
rozdelené sídliská a prímestské časti, kde sa
pravidelne stretávajú s poslancami a občanmi. 24
hod. denne sú 2 hliadky v centre mesta a 2 hliadky
na sídl. Hliny a Hájik. 3 hliadky v súčinnosti ŢPS,
ktoré riešia dopravu. Ostatné hliadky sú
operatívne velené podľa aktuálnej bezp. situácie.

Vjazd motorových vozidiel do historickej časti
mesta Ţilina, do Mestskej pamiatkovej
rezervácie – nedodrţiavanie schválených
VZN zo strany vodičov motorových vozidiel,
potreba ochrany MPR

1

15.6.2011

MsP

MPR, pešia zóna je hliadkovaná 24 hod. denne,
čaká sa aj na schválenie nového VZN o dani za
vjazd a zotrvanie v PZ, ktoré MP umoţní
efekt.kontroly.

Potreba vypracovania a pripomienkovania zo
strany občanov mesta VZN o vjazde
motorových vozidiel do MPR, zapracovať do
VZN , aby zásobovanie sa realizovalo len v
nočných hodinách tak ako v ČR

1

15.6.2011

MsP

Odpoveď 49

V letnej sezóne - časté vjazdy motocyklistov
do MPR, pešej zóny, bicyklistov –
ohrozovanie bezpečnosti chodcov,
návštevníkov mesta, porušovanie VZN

1

15.6.2011

MsP

Parkovanie ( naďalej) motorových vozidiel na
zakázaných nevyhradených miestach v
Starej časti mesta – Dolný a Horný Val, Na
Priekope, Ul. Vuruma a podobne

1

15.6.2011

MsP

Ul. Kuzmányho – časté porušovanie zákazu
vjazdu motorových (aj súkromných) vozidiel
– vodičmi mesta Ţilina, ale aj okolitých miest
Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča
Neporiadok, rušenie nočného pokoja v Starej
časti mesta – osobitne na konci pracovného
týţdňa

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. Poţiadavka –
zintenzívnenie hliadok MsP.

V zmysle zákona o cestnej premávke č.8/2009 a
VZN hliadkami MPR kontrolované, pre
obmedzenie bicyklistov nutné osadenie zákaz.
dopr. značenia
Hliadkovanie 24 hod. denne, kontroly v zmysle
zákona o cestnej premávke a VZN.

Denné kontroly zamerané na porušovanie zákazu
vjazdu - sankcie (štatistika).

1

1

1

15.6.2011

15.6.2011

7.9.2011

MsP

MsP

Koniec prac. týţdňa a víkendy sú hliadky
posilnené do centra mesta, vykonávajú kontroly
prevádzok, podávanie alkoh. nápojov, záverečnej
doby, verejného poriadku, výtrţnosti a pod.

MsP

Mestská polícia vykonáva kontroly na celom území
mesta, priebeţne v jednotlivých rajónoch nie iba v
príslušnej časti s prihliadnutím na počet
príslušníkov MsP. Hliadky sú operatívne velené na
miesta, kde si to vyţaduje aktuálna bezpeč.
situácia. V tomto smere Vás ţiadame o vyššiu
spoluúčasť obyvateľov pri riešení tohto problému s
tým, ţe pri podozrení z protiprávnej činnosti osôb
nás budú občania informovať na tiesňovej linke
159 alebo 158, kde občan nahlási čo sa na
uvedenej ulici deje. Na základe oznamu vyšle
operačný dôstojník najbliţšie situovanú hliadku
preveriť telefonický oznam.

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.

1

7.9.2011

MsP

V príslušnom rajóne mestská polícia vykonáva
nepretrţitú 24 hodinovú hliadkovú činnosť s
prihliadnutím na zasahovanie či zabezpečovanie
verejného poriadku v okolitých uliciach,
zabezpečovanie priechodov pre chodcov a iných
úloh vyplývajúcich so zákona o obecnej polícii. Čo
sa týka riešenia problematiky bezdomovcov a
sociálne slabších občanov na území mesta Ţilina –
Mestská polícia nemá k dispozícii ţiadnu právnu
silu, na základe ktorých by mohla vykázať
bezdomovcov z verejných priestranstiev, kde sa
zdrţiavajú. Ak aj„vytlačíme“ bezdomovcov z
centra mesta, premiestnia sa do inej časti a
riešime ďalej problém tam, skrátka stále dookola.
Pokiaľ ide o problém, ţe bezdomovci po poţití
alkoholických nápojov rušia nočný kľud, alebo
budia verejné pohoršenie, Mestská polícia rieši
tento problém v zmysle príslušných ustanovení
zákona o priestupkoch, avšak vzhľadom na
skutočnosť, ţe ide o sociálne slabú vrstvu, v
drvivej väčšine prípadov nie je moţné uloţiť týmto
ľuďom finančnú sankciu, nakoľko je
nevymoţiteľná. Pokarhanie, ktoré je tieţ jednou zo
sankcií v zmysle zákona o priestupkoch, sa však
míňa účinkom. Aj napriek týmto skutočnostiam sa
snaţíme eliminovať pohyb týchto občanov v centre
mesta sústavnými kontrolami.

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 . Dodrţiavanie VZN.

1

7.9.2011

MsP

Vykonáva sa na celom území mesta a v
prímestských častiach podľa kapacitných moţností
a operatívnej situácie.

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).

1

7.9.2011

MsP

V súčasnosti zabezpečuje činnosť MP 75
príslušníkov v trojzmennej prevádzke, velenie
hliadok sa uskutočňuje podľa aktuálnej bezpeč.
Situácie, poţiadavok občanov a poslancov MZ.

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).
Poţiadavka – sprevádzkovať KMS.

1

7.9.2011

MsP

Budúci rok je naplánované výberové konanie pre
zhotoviteľa nového kamerového systému.

5.10.2011

MsP

Hliadky vykonávajú kontroly a v prípade zistenia
priestupkov študentami SOŠ bude informovaný
riaditeľ školy s následným uplatňovaním sankcií z
jeho strany.

Starší obyvatelia obytného bloku Ţilina, Ul.
Komenského (oproti SOŠ Elektrotechnickej,
Komenského č. 50, Ţilina ) sa sťaţujú, ţe
študenti SOŠE pred vyučovaním (od 7.00
hod ), počas prestávok a po skončení
vyučovania fajčia pred/vo vchodoch a pod
oknami obytného bloku. Správajú sa hlučne,
znečisťujú prostredie obytného bloku,
cigaretový dym stúpa do jednotlivých
bytových jednotiek. Niekoľkokrát podané
sťaţnosti riaditeľovi školy, ŢSK. Poţiadavka –
náhodné kontroly príslušníkmi MsP v Ţiline.

1

Posilniť hliadky MsP v časti - podchod Rondel
hlavne vo večerných hodinách – zvýšenie
bezpečnosti občanov, eliminácia trestnej
činnosti. Poţiadavka – zabezpečenie
bezpečnosti občanov – podchod Rondel

1

5.10.2011

MsP

Hliadky budú priebeţne vykonávať kontroly.

Telefonická kritika (2. 11. 2011) občana
bývajúceho v starej časti mesta - na
nedodrţiavanie VZN č. 15/2011 o dani za
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta, od schválenia sa „...
nič nezmenilo k lepšiemu, ţiadna z
pripomienok prezentovaná aj na verejných
stretnutiach s vedením mesta sa
nezapracovala, ďalej prevláda neporiadok v
MPR, všetko sa točí dookola, len reči,
prenosné karty sa nezrušili, existuje moţnosť
ich zneuţívania, nie sú vôbec zohľadnené
poţiadavky občanov, potreba novelizácie ...“
Poţiadavka – dôsledne dodrţiavať VZN
15/2011, kontrola zo strany MsÚ a MsP,
prípadná úprava VZN.

1

2.11.2011

MsP

odpoveď viď niţšie - december 2011

Telef. upozornenie občana - Ul. Národná –
rekonštrukcia budov – vjazdy nákladných áut
v pešej zóne. Vstup nákladných motorových
vozidiel do pešej zóny – Ul. Národná.

1

2.11.2011

MsP

V prípade porušenia zákona, resp. VZN sú vodiči
uvedených vozidiel sankcionovaní v zmysle
zákona.

Väčšina povolení do PZ (daň za vjazd) končí v
mesiaci február, marec 2012. MP v súčasnej dobe
intenzívne kontroluje pešiu zónu. Pozmeňovanie,
falšovanie a kopírovanie potvrdenia (dane za
vjazd) sa povaţuje za trestný čin falšovania a
pozmeňovania verejnej listiny.

Zabezpečiť dôkladnú a systematickú kontrolu
dodrţiavania VZN č. 15/2011 mestom Ţilina
a Mestskou políciou, ktorá je oprávnená
vyberať pokuty v blokovom konaní v zmysle
zák. č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch.
Staré trhovisko- predajné stánky rozloţené aj
na komunikácii- nie je moţný resp. sťaţený
Opätovne vznesená poţiadavka „ .......
rajonizácie MsP....“.
Sústavné nedodrţiavanie VZN č. 15/2011 o
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta, arogancia zo strany
vodičov motorových vozidiel.
Poţiadavka/opakovaná:Dôkladná a
systematická kontrola dodrţiavania VZN č.
15/2011.

Zo strany MsP „ ....... kontrolovať a prípadne
sankcionovať majiteľov prevádzok,
nehnuteľností, ktorí nezabezpečujú čistenie
chodníkov - odhadzovanie snehu,
odstraňovanie ľadu....“.
„ .....Činnosť MsP neredukovať len na
kontrolu parkovania a ukladanie blokových
pokút....“

1

7.2.2011

MsP

1

7.2.2011

MsP

1

1.2.2012

MsP

1

1.2.2012

MsP

Zo strany MP sústavné kontroly, platnosť väčšiny
povolení trvá do konca marca 2012. Vykonávané
sú aj nočné kontroly v pešej zóne.

1

1.2.2012

MsP

Hliadky v zimných mesiacoch kontrolujú
vykonávanie zimnej údrţby v zmysle VZN 15/2009
v celom meste, majitelia PJ boli upozornení a
sankcionovaní podľa zákona o priestupkoch.

Hliadky MP upozornené na pravidelnú kontrolu
trhoviska v rámci hliadkovania Mariánskeho nám.
Rajonizácia schválená zastupiteľstvom, iniciátori
návrhu konfrontovaní s vedením MP.

Ţiadosť o zmenu dopravného značenia na ul.
Kysucká ohľadom parkovania a ponuka MsP
stretnutia a riešenia problému na danom
mieste
Na Lichardovej ul. Je zaparkované
neoznačené auto.
Venčenie psov na mestskej zeleni
/nedodrţiavanie VZN zo strany niektorých
majiteľov psov, deti sa nemôţu hrať na
znečistených plochách,
Poţiadavka občanov : zabezpečiť dôkladnú
kontrolu dodrţiavania VZN,
Neporiadok za OC Mirage (pri schodoch od
supermarketu Tesco k zástavke MHD),
Poţiadavka občanov : zabezpečiť čistotu a
dodrţiavanie VZN.
“stĺpiky“ do pešej zóny - vytrhnuté zo zeme,
zváľané, aby bol moţný vjazd osobným
motorovým vozidlám (napr. pri PNS smerom
ku kníhkupectvu Art-fórum),
Poţiadavka občanov: osadiť chýbajúce
stĺpiky, kontrola zo strany MsP,

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,

MHD zastávka pri ŢSR-rekonštrukcia,
umiestnenie zastávok pred Auparkom. CP
umiestniť tak, aby bol na prístupnom a
viditeľnom mieste.

MsP

Ak sa jedná o chodník pred lekárňou, je tam
osadená nová DZ - cestička pre chodcov, MP
riešené.

1

7.3.2012

MsP

Konkretizovať...

1

4.4.2012

MsP

V mesiaci marec, apríl - akcia na psíčkarov,
skontrolovaných takmer 1300 osôb.

1

4.4.2012

MsP

Hliadkami priestor kontrolovaný.

4.4.2012

MsP

Kompetencia odboru dopravy na osadenie
stĺpikov, hliadkami v centre mesta vykonávané
hliadkovanie 24 hodín denne.

1

4.4.2012

MsP

Vykonávané sústavné kontroly vjazdov a státia v
pešej zóne. Vykonávané nočné kontroly, hlavne

1

4.4.2012

MsP

Sústavné objasňovanie priestupkov v statickej
doprave vykonávajú denne 3 motor. hliadky v
súčinnosti so ŢPS.

1

4.4.2012

MsP

Na chodníku pred lekárňou je osadená nová DZ cestička pre chodcov, MP priestupky objasňované.

DPMŢ

závada odstránená

DPMŢ

Schválenie rekonštrukcie zastávky spadá do
kompetencie odboru dopravy MsÚ.
Cestovné poriadky sú umiestnené na
zastávkových označníkoch. Na zastávku Veľká
okruţná, Aupark (v smere na Ţel. stanicu)
nainštalujeme na rám zastávkového prístrešku
panel, na ktorý budú umiestnené zastávkové
cestovné poriadky.

1

Parkovanie v meste – v centre mesta –
nedodrţiavanie VZN,
Parkovanie osobných motorových vozidiel na
chodníkoch v centre mesta i napriek
účinnosti novely zákona o cestnej premávke,
Poţiadavka občanov : upozornenie vodičov a
kontrola zo strany MsP, riešiť problém
parkovania,

Zabezpečiť funkčnosť rozvádzačovej skrinky
na stĺpe verejného osvetlenia – Hliny 8, Ul.
Lichardova 3 , - fa ŢIVO

7.3.2012

1

1

1

6.4.2011

7.12.2011

Apríl 2011

