
Požiadavky VMČ 
Obyvateľ Predmestskej ul. - p. Hudec prosí o prehodnotenie, 

alebo úpravu cyklotrasy  cez Predmestskú (popod nemocnicu) . 

Prakticky sa zrušil chodník pre chodcov a cyklistov tam toľko 

nejazdí. 1 17.10.2019

Ďakujeme za podnety, ohľadom cyklotrás sa 

zaoberá oddelenie mobily.
Obyvateľ Predmestskej ul. p. Hudec -  podobný problém 

s cyklotrasou je aj na Bulvári. Je až nebezpečná aj pre chodcov aj 

pre cyklistov – úzky priestor. 1 17.10.2019

Ďakujeme za podnety, ohľadom cyklotrás sa 

zaoberá oddelenie mobility.

Obyvateľ ul. Predmestská p.Hudec -cesta cez Hlbokú až na 

Vlčince  je bez lavičiek. Starší ľudia si nemajú po ceste kde 

oddýchnuť. Pre niektorých je to obtiažne. 1 17.10.2019

Ďakujeme za podnet umiestňovanie lavičiek sa 

bude vykonávať na základe štúdie verejného 

priestoru. 

Obyvateľ ul. Predmestská p.Hudec - Mariánske námestie je 

podľa niektorých obyvateľov v noci slabo osvetlené. 1 17.10.2019

Konštatovanie, v prípade rekonštrukcie 

Mariánskeho námestia bude riešené aj nové 

verejné osvetlenie.
Obyvateľ p. Šamaj - zistil, že je pre vstup do centra je vydaných 

cca 850 povolení- je to príliš veľa žiada o sprísnenie vydávanie 

povolení. 1 17.10.2019 Postupujeme podľa platného VZN.

Obyvateľ p. Šamaj - ulica Kuzmányho- na ceste cca v polovici 

diecézy je prepadnuá časť vozovky – prosia o nápravu. 1 17.10.2019

Podnet už evidujeme. Predpoklad opravy jar 

2020. 
Obyvateľ p. Šamaj - na Kuzmányho je zákaz vjazdu, ale pri 

Fulovom dome (ako je K-mart)je výnimka. Žiadajú zrušnie 

výnimky, aby zákaz vjazdu platil na celej ulici. 1 17.10.2019 Zrušenie výnimky sa neuvažuje.

Obyvateľ Predmestskej ul. p. Hudec prosí, či by bolo možné 

používať kontajnery, kde netreba obe ruky na to, aby sa otvorili- 

odblokovali. 1 17.10.2019

Momentálne nedisponujeme takym typom 

zberných nádob. Je to aj z dôvodu, že samotný 

mechanizmus je relatívne často poruchový.  

Obyvateľ ul. Predmestská p.Hudec - strmý svah od nemocnice 

po Predmestskú je znečistený, obyvatelia žiadajú úpravu. 1 17.10.2019 V riešení. 
Obyvateľ ul. Predmestská p.Hudec - na Mariánskom námestí nie 

je v lete žiadny tieň – neuvažuje sa o napríklad stromoch vo 

veľkých nádobách , alebo inom riešení. Obdobná situácia je aj 

v okolí Auparku a Tržnice. 1 17.10.2019 V riešení. 

Obyvateľ p. Šamaj - opakované sťažnosti na rušenie nočného 

kľudu v piatok do ranných hodín z prevádzky Nosorožec. 

Opakovane aj pália v krbe v prevádzke odpad, ktorý znečisťuje 

ovzdušie. 1 17.10.2019

Mestská polícia v rámci svojich kompetencií 

vykonáva pravidelné kontroly uvedenej prevádzky, 

ako aj jej okolia, zmerané na dodržiavanie verejného 

poriadku. Preverovanie a vyhodnocovanie škodlivosti 

spaľovaného materiálu v krboch, peciach a pod. zo 

strany MP nie je možné. Za účelom zhodnotenia 

hlučnosti samotnej prevádzkarne bolo p. Šamajovi 

odporučené, aby sa obrátil na  RÚVZ v Žiline.

Obyvateľ p. Šamaj - obyvateľka aj mestská polícia potvrdzujú 

hlučnosť aj z prevádzky Emócia najmä v období, keď sa tam koná 

„akcia“. Keďže povolenie na tieto akcie vydáva mesto, žiadajú 

sprísnenie povolení a v spolupráci s MP kontrolu hluku  počas 

akcie. 1 17.10.2019

Hliadky mestskej polície sa pravidelne stretávajú s 

problémovými návštevníkmi spomínanej 

prevádzkarne, ktorí sa počas spomínaných ,,akcií" 

zhromažďujú v jej okolí, následkom čoho na mieste 

dochádza k častým verbálnym aj fyzickým potýčkam, 

a taktiež k narúšaniu verejného poriadku.

Obyvateľ ul. Predmestská p.Hudec - ak má senior jubileum musí 

sa sám prihlásiť- pre viacerých obyvateľov je to nepríjemné- p. 

Hudec v ich mene prosí, či by mesto nemohlo samo jubilantov 

pozývať. 1 17.10.2019

Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu ochrany 

osobných údajov nie je možné zo strany mesta 

aktívne oslovovať a pozývať seniorov na slávnosti 

jubilantov, jedinou možnosťou je, že sa jubilanti 

prihlasujú sami.


