Požiadavky obyvateľov mestských častí Výbor 1
Por. č.

64.
65.
66.
67.

Požiadavka

Miestna
časť

VO

Doriešiť osvetlenie Rázusovej ulice, ktoré je len
čiastočné. Časť ulice nie je osvetlená.
Obyvatelia Rázusovej ulice - je potrebné dokončiť cestu
od ICP.
Obyvatelia Rázusovej ulice -zasypať jamu, ktorú firma
SUPTEL vykopala na ulici a nechala nezabezpečenú.
Pán Baláž žiada vysypať štrk na Bratislavskej ulici v oblasti
rómskych bytoviek kde je v súčasnosti vrstva bahna.
Pán Haimann - riešiť problém parkovania vo vnútrobloku
na Hlinách I., ako aj prehodnotiť plánovanú realizáciu.

Dátum

Stanovisko odboru

1

Ide o investičnú akciu, v prípade dostatku financií bude
14.2.2019 realizované.

1

14.2.2019 Prosím konkretizovať požiadavku.

1

14.2.2019 Stavebník bude vyzvaný, aby zjednal nápravu.

1

14.2.2019 Nebudeme realizovať

1

14.2.2019 Projekt na revitalizáciu je schválený a bude aj realizovaný.

73.

Pani Kluknavská žiada inštalovať stroje na cvičenie pre
dôchodcov v parku na Studničkách.

1

14.2.2019 Nie je v rozpočte na rok 2019. Podnet budeme evidovať.

23.

Pán Baláž -pomoc mesta pri zabezpečení čistoty na
Bratislavskej.

1

14.2.2019 Mesto zabezpečuje túto lokalitu nad rámec štandardu.

24.

Pán Baláž - zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na
Bratislavskej ulici.

1

14.2.2019 Mesto zabezpečuje túto lokalitu nad rámec štandardu.

68.

5.

Pán Horvát žiada, aby mesto riešilo problém
prostitúcie na ceste pri Brodne.

Pán Baláž navrhuje zrušiť plánovanú
oddychovej zóny v tejto časti mesta
nevhodných podmienok zo strany občanov.

14.2.2019

Pokiaľ sa občan pýta na konkrétnu realizáciu „oddychovej
zóny“, je potrebné bližšie špecifikovať územie. Ale podľa
našich vedomostí sa na Bratislavskej ulici nepripravuje
realizácia a ani nerealizuje žiadna oddychová zóna.
Pokiaľ má na mysli územný plán mesta, tento okrem iného
ustanovuje koncepciu rozvoja územia mesta v súlade s
princípmi udržateľného rozvoja.
Územný plán mesta Žilina je spracovaný na základnej mape
v mierke 1:10000, a teda vzhľadom na svoju podrobnosť a
mierku hlavných výkresov stanovuje zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia, nerieši konkrétnu stavbu – „oddychovú zónu“.

realizáciu
z dôvodu

2.

3.

1

Pani Kluknavská žiada presunúť akcie letných
koncertov ľudovej hudby konaných v sade SNP
každú stredu na Mariánske námestie.

4.

Pani Kluknavská žiada, aby bol program akcií
konaných v rámci kultúrneho leta umiestnený
prehľadnejším a dostupnejším spôsobom.

17.

Pán Horvát žiada, aby mesto riešilo výstavbu bytov
nižšieho štandardu.

U „žien ľahších mravov“ pohybujúcich sa pri mestskej časti Brodno,
dochádza zo strany mestskej polície k pravidelným kontrolám
dodržiavania verejného poriadku. Pokiaľ sa uvedené osoby nedopúšťajú
narúšania verejného poriadku, nie je ich možné z miesta vykázať
vzhľadom na ich Ústavou SR zaručované práva a slobody. Ak by však
tieto osoby porušovali napr. osobitné ustanovenia o chodcoch v zmysle
Zákona o cestnej premávke pohybom na vozovke, toto patrí výlučne do
pôsobnosti Policajného zboru. Riešenie veci Policajným zborom by
taktiež pripadalo do úvahy v prípade protiprávneho konania vo forme
trestného činu výtržníctva.

1

14.2.2019

1

Projekt hudobných koncertov je pripravený pre hudobný altánok,
ktorý sa nachádza v Safe SNP. Vychádza z tradície,organizácií
hudobných koncertov v tomto prostredí. Z uvedeného dôvodu
14.2.2019 nebudeme meniť miesto podujatí.

1

Program kultúrneho leta sa nachádza jednak v stojanoch vo
forme knižiek, kde sú spracované po dni všetky akcie kultúrneh
leta aj so sprievodným slovom. K dispozícii je každý rok v
stojanoch na mestskom úrade, radnici, plavárni, všade tam, kde
máme propagačné miesta. Tak isto je spracovaný aj na webovej
stránke mesta. Baner na námestí je len informačný a informuje
len o najväčších podujatiach. Každý rk sú zverejnené informácie
14.2.2019 aj na citylightoch v meste, kde je zverejnený celý program leta.

1

Mesto pripravuje výstavbu nájomných bytov na Dlabačovej
ulici, Predmestskej ul. a v lokalite Rudiny, avšak bežného
14.2.2019 štandardu.

Pán Baláž žiada podporu nízkoprahového rómskeho
centra formou zabezpečenia terénnych sociálnych
pracovníkov, pedagógov voľného času.

1.

1

14.2.2019

2.

Pani Kluknavská žiada zlepšiť stravu v jedálni pre
seniorov na Lichardovej.

1

14.2.2019

3.

Pani Kluknavská žiada dať príspevok na stravu
seniorov, aj na iné školské jedálne v správe mesta.

1

14.2.2019

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a VZN č. 15/2018 o sociálnych
službách, výške, spôsobe určenia a platenia
úhrady za sociálne služby poskytované
mestom Žilina poskytuje sociálnu službu
krízovej intervencie ambulantnou
a terénnou formou v Komunitnom centre
na ulici Bratislavská 8612. Mesto Žilina
podporuje a má záujem naďalej podporovať
činnosť v Komunitnom centre na ulici
Bratislavská 8612 a v prípade možností aj
zvýšiť počet terénnych sociálnych
pracovníkov.
Pri príprave jedál sa dodržiavajú zásady
správnej výrobnej praxe HACCP. Kontrolu
nad dodržiavaním vykonáva Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Žiline.
Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a VZN č. 15/2018 o sociálnych
službách, výške, spôsobe určenia a platenia
úhrady za sociálne služby poskytované
mestom Žilina poskytuje podpornú sociálnu
službu ambulantnou formou v Jedálni Nám
J. Borodáča 1, 010 08 Žilina, v Jedálni
Lichardova 44, 010 01 Žilina, vo Výdajni
stravy – Denné centrum A. Kmeťa 38, 010
01 Žilina a vo Výdajni stravy – Denné
centrum, Dedinská 1, 010 01 Žilina,
v ktorých osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek majú možnosť stravovať sa. Zároveň pre
fyzické osoby s trvalým pobytom na území
mesta , ktorá má ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný
stav alebo dovŕšila dôchodkový vek Mesto
Žilina poskytuje formou terénnej sociálnej
služby donášku stravy do domácnosti.

