
Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor vnútorných vecí
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1 Prerozdelenie VO č. 1- zredukovať VO 1 o časť HlinyI.-IV., Hliny VIII. 1 9.2.2011 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.

2
Ústredňa miestneho rozhlasu má poškodený mikrofón, vyhlasovanie je nefunkčné a 

je potrebné opraviť ho.
6

Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 Apríl 2011 OVV Vybavené.

3 Osadenie informačnej tabule na Vlčincoch II. 4 10.2.2011 OVV
Vybavené.  Tabuľa sa nachádza na zastávke  MHD, ul. 

Cyrila a Metoda.

4

Pred kultúrnym domom je treba realizovať verejnú tabuľu, na ktorej budú môcť byť 

umiestnené oznamy mesta a spoločenských organizácií. V celom Trnovom ţiadna 

takáto tabuľa nie je . 

6 Trnové 15.3.2011 Máj 2011 OVV
Vybavené. V Trnovom sú 3 poslanecké tabule, ul. Horná 

Trnavská, pri cintoríne, pri kultúrnom dome.

5
Vyhlasovať termíny stretnutí s občanmi prostredníctvom verejného rozhlasu aj 

rozmiestnenie veľkokapacitných kontejnerov
6 Bytčica 14.3.2011 OVV

Podľa platnej „Smernice pre vyhlasovanie oznamov vo 

verejnom rozhlase mesta Ţilina č. 8/2011“  zo dňa 

01.01.2012 sa oznamy na základe poţiadavky poslanca 

vyhlasujú bezplatne, pokiaľ sa oznam netýka 

komerčného záujmu. Na pokyn poslanca sa oznam 

(potrebné informácie) vyhlasujú bezplatne, pretoţe sa 

tieto informácie týkajú občanov v obci (stretnutie s 

poslancom), prípadne sú to informácie, ktoré poslanec 

povaţuje za potrebné zverejniť prostredníctvom 

obecného rozhlasu. Oznam o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov (čistota v obci) je 

bezplatný. Ak sa jedná o zber papiera , zber ţeleza a 

pod. ide o komerčný oznam a tento je spoplatnený (zisk 

pre komerčnú spoločnosť  - tento oznam je spoplatnený 

za kaţdý oznam je inkasované 5,- €  pracovné dni a 10,-

€ víkend alebo sviatky) 

6

Správca obecného rozhlasu, p. Špitálnik, upozorňuje na riziko spadnutia stĺpu 

rozhlasu v mieste ul. Dolná Trnovská, kde hrozí jeho spadnutie priamo na hlavnú 

cestu. Je potrebné okamţite riešiť ako havarijnú situáciu.

6 Trnové 12.4.2011 Apríl 2011 OVV
Vyriešené. Celková rekonštrukciu rozhlasu ukončená 

október 2012.

7
Vybudovať druhú poslaneckú skrinku na Vlčincoch III a upraviť existujúcu skrinku na 

Vlčincoch II (pri Kazačku). 
4 OVV

Údrţba poslaneckej skrinky na Vlčincoch II. bola 

vykononaná. Vybudovanie ďalšej poslaneckej skrinky na 

Vlčincoch III. – podľa finančných moţností mesta, 

prípadne z poslaneckých zdrojov, osadenie zabezpečí 

odbor vnútorných vecí.  JUDr. Hamalová má zabezpečiť 

schválenie postavenie ďalšej poslaneckej skrinky na 

stretnutí s občanmi v novembri 2012 a OVV zabezpečí 

jej osadenie.

Január-Marec 2011

Apríl 2011

Investičné a neinvestičné zámery
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8
Uvítanie občanov Mesta Ţiliny Pamätnou knihou, ktorá umoţňuje vpisovanie údajov o 

dieťati, vkladanie obrázkov, priestor pre jeho tvorbu a pod. 
4 OVV

Pamätnú knihu evidujeme a pouţívame ju za účelom 

slávnosti (uvítanie detí do ţivota, ţivotné jubilea 

občanov 70, 75, 80, 85, 90 a viac roční). Do Pamätnej 

knihy zaznačujeme deň konania slávnosti a 

vlastnoručne sa nám podpisujú rodičia ml. detí  a 

jubilanti, ktorí sa slávnosti zúčastnili. Slávnosť sa koná 

za účasti primátora.

9 Oprava miestneho rozhlasu.  7 OVV Preveruje sa  u poslanca o ktorú mestskú časť sa jedná. 

10 Rozhlas – rekonštrukcia, bezdrôtová ústredňa 8
Povaţský 

Chlmec
OVV

Ústredňa bola vymenená za novú, rekonštrukcia siete 

bude realizovaná podľa finančných moţností mesta.

11
Pravidelná údrţba miestneho rozhlasu, prebudovanie skorodovaných a padajúcich 

stĺpov na rozvod signálu rozhlasu bezdrôtovým spôsobom 
8 Vranie OVV Závisí od finančných moţností mesta 

12 Rozhlas – oprava, údrţba 8 Zástranie OVV
Opravy havarijných stavov sa vykonávajú priebeţne- 

akonáhle je nahlásená porucha, kontaktuje sa firma, 

ktorá poruchu odstráni.

13 Zabezpečiť výmenu rozhlasovej ústredne v Brodne (doterajšia má viac ako 40 rokov) 8 Brodno OVV
Závisí od finančných moţností mesta, v rozpočte sú 

momentálne finančné prostriedky iba na havarijné stavy. 

14 Umiestniť tabuľu pre oznamy občanom ku kostolu                                 7 Bánová 7.4.2011 august2011 OVV Tabuľa vyrobená a osadená na námestí.

15
Umiestnenie informačnej tabule pre občanov ku predajni Coop Jednota na ulici K 

cintorínu
7 Závodie 14.4.2011 august2011 OVV

Tabuľa vyrobená. V Závodí sa nachádzajú 2 PS, jedna 

je umiestnená na ZŠ a druhá na ul. K cintorínu pri 

obchode.

Máj 2011
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Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1 Cena prepoja cez ul. Cyrila a Metoda na ul Černovská 4 3.3.2011 Nie je moţné zo strany OE riešiť, ide o poţiadavku na 

stavebný projekt.

2
Poskytnutie informácie o daniach, ktoré mestu Ţilina platia obyvatelia mestskej časti

6 1.2.2011
Spracované a odovzdané ţiadateľovi.

3
Priebeţné čistenie komunikácií a čistenie po 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. 

1 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

4
2. Manţelia Mgr. Jozefína Kadašiová a Mgr. Karol Kadaši, bytom B. S. Timravy č. 

950/11, 010 08 Ţilina, tel. 0944 442 829, obaja na dôchodku, na základe 

telefonického vyţiadania o stretnutie dňa 22. 03. 2011 poţiadali JUDr. Gabrielu 

Hamalovú, predsedkyňu výboru o udelenie výnimky z tvrdosti VZN Mesta Ţilina č. 

26/2009, ktorý upravuje platby za komunálny odpad. Pri stretnutí predloţili list MsÚ v 

Ţiline č. 6726/2011-11452/2011-OFM-ZICH zo dňa 11. 03. 2011 s označením 

vybavujúceho Ing. Staškovan, ktorým nebolo ţiadosti uvedených manţelov 

vyhovené. Z ich prejavu bolo zrejmé, ţe na uvedenej adrese v paneláku ţijú v 

zimnom období (pol roka) a v ostatnom čase (pol roka) ţijú v staršom rodinnom 

dome na dedine, mimo územia mesta Ţiliny, kde im obec umoţnila za komunálny 

odpad platiť polovicu. Preto ţiadajú aj Mesto Ţilina o opätovné prehodnotenie 

predchádzajúceho listu a ţiadajú výnimku z tvrdosti uvedeného VZN, ktoré rieši 

rôzne prípady neprítomnosti v mieste bydliska, ale ich prípad, dôchodkový vek a 

zdravotná spôsobilosť v ich veku, nie je riešená. Ţiadajú po opätovnom 

prehodnotení ich skutočnej ţivotnej situácie o výnimku z tvrdosti uvedeného VZN 

tak, ţe by platili za komunálny odpad polovicu z vymeriavacieho základu, ktorý by 

pripadol im zaplatiť, teda cca 22.00 € za oboch na kalendárny rok. Uvedení 

manţelia, učitelia na dôchodku sa obrátia na MsÚ opäť s poţiadavkou o 

prehodnotenie predchádzajúceho vybavenia ich veci.  (VO4, 7.4.2011)

4 7.4.2011 Apríl 2011 OE

Vybavené listom Primátora zo dňa 21.4.2011. Ich 

ţiadosť bola taktne zamietnutá z dôvodu uzplatnenia 

platného VZN a zákona. Ţiaľ Mesto neuplatňuje takúto 

výnimku, skúsime navrhnúť mechanizmus do novely 

VZN, ale je to dosť problematické z dôvodu vysokého 

rizika zneuţívania.

5

Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská. Pán Zelný odovzdal výboru 

petíciu obyvateľov bytov ulice Nanterská, vchody 1, 2, 3 vo veci úpravy  odstavnej 

plochy pre kontajnery komunálneho a triedeného odpadu z dôvodu, ţe ulica je úzka. 

Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu 

dopravnou nehodou. Ţiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu, 

umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s  

týmto  upozornil, ţe majú vedomosť o tom, ţe v bytoch býva viac osôb, častokrát 

nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám 

zrejme nezákonne, ktorí tieţ za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so 

správcom obytných domov vykonať kontroly uţívateľov bytu a v prípade pochybností 

oznámiť príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu. 

4 5.5.2011 OE

OE nemôţe zo zákona vykonávať takúto kontorlu, 

podnet je treba odstúpiť na odbor Dopravný a odbor 

Právny a majetkový.

Január-Marec 2011

Apríl 2011

Máj 2011

Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor ekonomický
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6

Majiteľom psov zasielať popri šekoch aj informácie, resp. výpis z VZN o ich 

povinnostiach a sankciách. 

4 5.5.2011 OE
V zásade to nie je problem, ţial je to technicky 

momentálne nerealizovateľné a finančne náročné. VZN 

sú však verejne dostupné a sú dostupné aj na internete 

mesta, resp. na poziadanie nie je problem zaslať VZN 

prostrednictvom mail-u.

7

Otázka pre p.primátora „Prečo chce finančne zabezpečiť chod MSHK  vo výške 

100%?“

6 Bytčica 2.5.2011 OE
Nikto nechce a ani nebude financovat 100% chodu 

MsHK. Toto je nesprávna informácia. Bol schválený 

rozpočet mesta na rok 2011, ktorý vo výdavkovej časti, 

konkrétne podprogram 10.2, rieši účelové dotácie na 

MsHK, ako 100% dcérsku spoločnosť Mesta. Tieto 

„dotácie“ pokrývajú  len prevádzkové výdavky 

spoločnosti, pričom na výkon si musí MsHK hľadať iné 

zdroje financovania.

September 2011

8
Návrh p. Matušovej o úľave pri platení za odvoz smetí, keď separuje dôkladne odpad 

a smetný kôš je vyuţívaný na 50% (ţetón na označenie koša, ak je prázdny).

6 Bytčica 5.9.2011 Pokial mam informacie, je to vybavene, nie je mozne 

vyhoviet, nas system to neumoznuje a je to dnes techn. 

nerealizovatelne.
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor ţivotného prostredia
Požiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

Január-Marec 2011

1 Rozširovanie zelene v meste- sústavné a systematické 1 2.2.2011 vykonáva sa

2 Vykonať pasportizáciu mestskej zelene, vydať oficiálny zoznam zelene 1 23.2.2011
pasportizácia je vykonaná, priebeţne sa dopĺňa a 

aktualizuje

3 Nedovoliť prekrytie Všiváka v parku 1 40597 v riešení

4 Zabrániť devastácií zelene 1 23.2.2011

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

5 Zvýšiť ochranu zelene 1 23.2.2011

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

6

Schváliť nedotknuteľnosť zelene - hlavne mestských parkov 

1 23.2.2011

Neexistuje právna norma podľa ktorej by bolo moţné 

schváliť „nedotknuteľnosť“ zelene. Existujúcu zeleň 

budeme chrániť a zároveň aj vhodne a primerane 

ošetrovať.

7 Zabezpečiť výrub dvoch označených stromov (čerešne) na ul. Gabajova 30. 2 2.3.2011 vykonané v marci

8
Informovať, v akom štádiu je štúdia revitalizácie Bôrického parku a aký bol finančný 

náklad na realizované detské ihrisko, či je stavba uţ dokončená a skolaudovaná 
2 2.2.2011

fin. náklad na DI bol 103 045 eur, na revitalizáciu parku 

je objednaná projektová dokumentácia, ktorá je 

momentálne spracovávaná

9
Úprava prekáţajúcich konárov zelene brániacich prístupu a viditeľnosti informačnej 

tabule VO č. 4 pri zastávke MHD Vlčince II. pri reštaurácii Kazačok
4 10.2.2011 vykonané vo februári

10

Výrub topoľov, spôsobujú alergie. Odstránenie starej lipy rozdvojenej bleskom 

4 3.3.2011

Ak sú na sídliskách stromy a kry, ktoré majú silný 

alergénny potenciál, ale inak sú zdravé, neodporúčame 

ich výrub, lebo plnia mnoho ďalších uţitočných funkcií. 

Kaţdý druh má svoju dobu ţivotnosti a po jej uplynutí 

máme moţnosť staré dreviny nahradiť novými, a to uţ 

zo sortimentu nealergénnych druhov. Lipa je 

odstránená.

11 Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov aspoň 3x ročne 4 3.3.2011 Podľa VZN 25/2009 2x do roka

12
Zabezpečenie údrţby a čistoty nezastavaných pozemkov na sídlisku, povinná údrţba

súkromných pozemkov pod hrozbou sankcií 
5 vykonáva sa

13 Kontrola kosenia trávy na súkromných pozemkoch minimálne 2x do roka 5 vykonáva sa podľa potreby

14 Prítomnosť divej zveri na sídlisku 5 v riešení

15
Oprava a uvedenie do pôvodného stavu majetku obyvateľov, ku ktorému dochádza

pri realizácii kanalizácie 
6 1.2.2011 V riešení

16
Zmena umiestnenia kontajnerov na ul. K vodojemu a Na Lány – pri súkromných

pozemkoch
8 Budatín 1.2.2011 v riešení

17 Častejšie pristavenie veľkokapacitných kontajnerov - kvartálne 8 Budatín 1.2.2011 Podľa VZN 25/2009 2x do roka

18 Častejšie umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov 6 15.2.2011 Podľa VZN 25/2009 2x do roka
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19

Smetisko pri zastávkach HYZA- pri autobusových zastávkachna oboch stranách 

cesty I./18 dlhodobo chýbajú odpadkové koše alebo kontajnery. Dôsledkom je čoraz 

viac znečistené okolie. Je potrebné okolie vyčistiť a umiestniť na kaţdú stranu 

kontajner na smeti. 

6
Mojšová 

Lúčka
8.3.2011

marec-zrealizova-né, zastávky a okolie vyčistené, 

zvyšok SSC

20 Pri kosení trávy je vynechávané ihrisko- kosiť všade 6
Mojšová 

Lúčka
8.3.2011 vyriešené

21 Ochrana majetku občanov pred divou zverou 7 8.2.2011 treba konkretizovať lokality

22 Poţiadať majiteľa píly v Bánovej o odpratanie materiálu z mestského pozemku 7 10.2.2011 odstránené

23 Odstránenie ihličnatých stromov na ul. Martina Benku 7 10.2.2011 dreviny boli orezané

24 Úprava verejnej zelene v obci Bánová – orezanie stromov 7 10.2.2011 neaktuálne

25 Kosenie brehov Rajčianky 7 Stráţov 1.3.2011 Brehy Rajčianky sú v správe povodia Váhu

26 Likvidácia čiernych skládok 7 Stráţov 1.3.2011 odstraňovanie podľa finančných moţností

27 Veľkokapacitné kontajnery aspoň 4x do roka 7 Závodie 2.3.211 Podľa VZN 25/2009 2x do roka

28

Orezanie stromov pri vyhni- padajú veľké konáre- moţnosť úrazu. Orezanie stromov 

v parku medzi ul. Jabloňová a Jedľová, event. dať povolenie pre p. Mangu, ktorý by 

to orezal aj sám. 

7 Bánová marec-vykonané

29 Revitalizácia parku ul. Závodského 7 Závodie 2.3.2011
vzhľadom na finančné prostriedky mesta sa v budúcom 

roku nepočíta s revitalizáciou parku

30 Častejšie umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov 7 10.2.2011 Podľa VZN 25/2009 2x do roka

31 Ošetrenie lipy pri kaplnke 8 Budatín 1.2.2011
lipy pri kaplnke sú v dobrom zdravotnom stave, na jar 

budú ošetrené od suchých konárov

32
Zamedzenie prístupu autám (výkop?) k čiernej skládke medzi Budatínom a Brodnom 

8 1.2.2011 čiastočná likvidácia skládky podľa finančných moţností

33 Orez vry (vŕby?) pri škole a potoku 8 Zádubnie 2.2.2011 orezané

34
Informácia o tom, kto môţe zrušiť skladisko starých mechanizmov a stavebného

odpadu pod kostolom 
8 Zástranie

apríl-postúpené na ObŢP, prešetriť stav, koná Obvodný 

pozemkový úrad

35 Riešenie kanalizácie a vypúšťania ţúmp z rodinných domov na ul. Spodnú 8 Zástranie 25.1.2011 ţumpy sú v kompetencii stavebného odboru

36 Informácia o cene projektu na kanalizáciu pre Povaţský Chlmec 8
Povaţský 

Chlmec
27.1.2011 8,7 mil. Euro, info na odbore fondov EÚ

37
Občania upozorňujú na vznikajúcu čiernu skládku drobného stavebného odpadu 

v blízkosti domov na ul. Pod Laščeky a Za Chlmcami pri kameňolome 
8

Povaţský 

Chlmec
24.2.2011 odstránené

38

Občania upozorňujú na zanedbané pozemky na Lánoch, sú znehodnotené blízkou 

skládkou, nevyuţité, buriny sa šíria do záhrad, ţiadajú informáciu o VZN, podľa 

ktorého by boli vlastníci povinní zabezpečiť ich kosenie 

8
Povaţský 

Chlmec
24.2.2011 pokosené

39
Zabezpečiť informovanie občanov o moţnosti vybudovania vlastných čistiarní

odpadových vôd tam, kde sa nepočíta s vybudovaním verejnej kanalizačnej siete

a informovať o moţnosti príspevku mesta Ţilina na vybudovanie týchto čistiarní 

8
Vranie, 

Brodno
1.2.2011 (povoľovacím orgánom ČOV je ObÚ ŢP) 

40

Zabezpečiť odvoz odpadu z ul. Na Hôrke – občania musia zváţať odpad ku 

Bytčianskej ceste, pretoţe ťaţké vozidlá T+T nie sú schopné vyjsť k rodinným 

domom 

8
Povaţský 

Chlmec
27.1.2011

v zimnom období sa vývoz vykonáva podľa VZN 

25/2009

41 Umiestňovanie veľkoplošných kontajnerov aj pri bytovkách na ul. Bytčianska 8
Povaţský 

Chlmec
27.1.2011 konzultácia s poslancom
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42 Umiestnenie dvoch odpadkových košov na zastávky SAD (STS) 8
Povaţský 

Chlmec
27.1.2011 odbor dopravy

43 Zabezpečiť kontajner na sklo 8
Povaţský 

Chlmec
25.2.2011 Vybavené

44

Predloţiť projekt kanalizácie Povaţského Chlmca a účasť zodpovedného pracovníka, 

ktorý by mohol podať vysvetlenie k projektu na ďalšom stretnutí s občanmi dňa 

1.6.2011. Ide o informáciu, či je na túto kanalizáciu moţné napojenie občanov 

Budatína. 

8 Budatín 23.3.2011 info na odbore fondov EÚ

45 Informácia o cene projektu na kanalizáciu pre Povaţský Chlmec 8 27.1.2011 8,7 mil. Euro, info na odbore fondov EÚ

Apríl 2011

46

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. 

1 6.4.2011 OŢP Odbor dopravy, poţiadavka postúpená

47

Poslanci volebného obvodu č. 2 v zastúpení občanov poţadujú, aby Mesto Ţilina 

vyuţilo všetky právne prostriedky a zabránilo realizácii zatrúbnenia potoka „Všivák“ 

v časti parku Bôrik najneskôr do 19. 04. 2011 v zmysle rozhodnutia ObÚ  ŢP Ţilina 

č. A/2011/00054-8/ObÚŢP/Pch. 

2 6.4.2011 OŢP
Mesto podalo odvolanie voči rozhodnutiu v zákonnej 

lehote

48 Ţiadať na Starý cintorín kontajner na sklo. 4 7.4.2011 OŢP v riešení

49
Topole na ul. Sv. Gorazda – odstrániť, ich korene narúšajú asfaltový chodník, 

podobne i pred herňou, poškodzujú zdravie alergikom. 
4 7.4. OŢP

Ak sú na sídliskách stromy a kry, ktoré majú silný 

alergénny potenciál, ale inak sú zdravé, neodporúčame 

ich výrub, lebo plnia mnoho ďalších uţitočných funkcií. 

Kaţdý druh má svoju dobu ţivotnosti a po jej uplynutí 

máme moţnosť staré dreviny nahradiť novými, a to uţ 

zo sortimentu nealergénnych druhov. Predmetné 

dreviny boli na jar 2012 orezané od suchých konárov a 

preto v najbliţšej dobe neuvaţujeme o ich výrube.

50 Potraviny Koruna- pozostatky od stavbárov sťaţujú prístup. 4 7.4.2011 OŢP Stavebný úrad, poţiadavka postúpená

51 Viac propagovať separovaný zber. 4 7.4.2011 OŢP Pripravujeme prednášky pre MŠ, ZŠ a SŠ.

52

Miesto v okolí starej škôlky je dlhodobo neudrţiavané a zaťaţuje občanov, ktorí

bývajú v jej blízkosti.

8

podnet p. 

Petra Maxu 

adresovaný 

priamo 

primátorovi 

emailom dňa 

28.3.2011

28.3.2011 OŢP v riešení

53
Vykonať odstránenie divokých skládok medzi druţstvom Brodno a druţstvom

Budatín, pretoţe v tomto priestore dochádza k čoraz väčšiemu mnoţstvu divokých

skládok (z oboch strán dať značku  Zákaz sypania smetí pod nejakou sankciou)

8 Brodno 6.4.2011 OŢP
skládky sa odstraňujú v rámci finančných moţností, ide 

o dlhoročný problém
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54

V priestore okolo vodného diela pri Rybáskej bašte sa hromadia odpadky, ktoré tam

zanechávajú návšetvníci vodného diela a tohto zariadenia. Je preto potrebné

upozorniť prevádzkovateľa zariadenia na tento stav a zabezpečiť nápravu (vyčistiť

okolie, umiestniť nádobu na odpad a pravidelne ho likvidovať)

6
Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 OŢP robia sa pravidelné kontroly

55

Na Hlavátkovej ul. Je vytvorená čierna skládka odpadu, ktorú vytvárajú 

pravdepodobne záhradkári. Je potrebné umiestniť tabuľu "Zákaz sypania smetí", 

zistiť pôvodcu a vykonávať kontrolu.

6
Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 OŢP odstránené

56

Občania sa zaujímajú, akým spôsobom bude realizovaná likvidácia zeleného odpadu

súkromných a verejných plôch - bude moţnosť ukladať zelený odpad od súkromných

pôvodcov na nejaký zberný dvor?

6
Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 OŢP

Verejné plochy-kompostáreň P.Chlmec,súkrom.plochy-

občania vo vl.re

57

Pri kríţi na konci ul. Šťuková je lipa, do ktorej v minulosti udrel blesk. Je potrebné

zabezpečiť a realizovať jej výrub.

6
Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 OŢP

Lipa - 240 cm - zlý zdravotný stav. Drevina sa nachádza 

na pozemku, ktorý nemá zaloţený list vlastníctva. 

Vlastníkom nie je Mesto Ţilina. Výrub musí uskutočniť 

vlastník pozemku v zmysle zákona č. 543/2002 o 

ochrane prírody a krajiny

58 Pri odvoze veľkokapacitných kontajnerov trvať na ich zaplachtovaní 6 Bytčica 28.2.2011 OŢP v riešení

59
Pristaviť veľkokapacitný kontajnér ku kultúrnemu domu a jeho zaplatenie odpočítať

z prenájmu stanoveného mestom (čistenie kultúrneho domu)
6 Bytčica 14.3.2011 OŢP Bude riešené podľa potreby

60

Vyzvať majiteľa pozemku medzi športovým areálom a ul. Pod Dielce na úpravu 

daného pozemku s odstránením skládky betónových panelov zasahujúcich aţ do 

miestneho chodníka

6 Bytčica 14.3.2011 OŢP odstránené

61
Vznikajúca čierna skládka na ul. Osloboditeľov a nad garáţami na Rosinkách (pod

Rosinskou cestou)
6 Trnové 12.4.2011 OŢP

skládky sa odstraňujú v rámci finančných moţností, ide 

o dlhoročný problém

62
Problémy so psími exkrementami, moţnosť identifikácie psa na základe genetického 

rozboru, spolupráca mesta s SPU  NR
6 Bytčica 28.2.2011 OŢP

Moţnosť identifikácie psa na základe DNA získanej z 

výkalov je veľmi náročná z finančného hľadiska a hlavne 

neexistuje DNA databáza psov, ktorí sú chovaní na 

území Mesta. Takţe by DNA získanú z výkalov nebolo s 

čím spárovať a zistiť psa a následne majiteľa, ktorý si 

neplní zákonnú povinnosť.   

Investičné a neinvestičné zámery

63

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

Vzhľadom na finančné prostriedky mesta je kaţdoročne 

vysadených vyše 150 ks nových stromov a 1000 kríkov. 

V snahe odboru ţivotného prostredia je zachovávať čo 

najviac zelených plôch, rúbať len dreviny, ktorých výrub 

je nevyhnutný. V súčasnosti sa pripravuje DSP na 

revitalizáciu Sadu mieru na Bôriku, obnova bude 

realizovaná po zskaníé dostatku financií, postupne sú 

obnovované niektoré uličné stromoradia. Inštalácia 

lavičiek a budovanie det. ihrísk je v kompetencii odboru 

dopravy.
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64 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.

65 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.

66 Ochranu existujúcej a výsadbu novej zelene. 2 OŢP
Existujúcu zeleň budeme chrániť a zároveň aj vhodne a 

primerane ošetrovať.  Nové dreviny (stromy aj kríky) sú 

vysádzané kaţdoročne.

67

Komplexná rekonštrukcia Bôrického parku. 

2 OŢP
V budúcom roku bude spracovaný projekt na kompletnú 

rekonštrukciu a revitalizáciu parku na Bôriku. Samotná 

realizácia závisí od finančných moţností Mesta.

68 Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách V medzi ulicami Ruţová, Hečkova a Vendelína

Javorku. 
2 OŢP

V súčasnosti nie je naplánovaná revitalizácia 

vnútrobloku, projekt aj realizácia závisí od dostatku 

finančných prostriedkov v budúcnosti. 

69 Zvýšenie bezpečnosti, verejného poriadku a starostlivosti o verejné plochy . 2 OŢP

Odbor ţivotného prostredia sa o verejné plochy stará v 

rámci pravidelného kosenia. Máme určené jednotlivé 

intenzitné triedy a podľa zaradenia predmetnej plochy 

sa táto kosí určený počet kosení za rok. 

70 Problém so psími exkrementmi.   3 OŢP
Nové schválené VZN o chove, vodení a drţaní psov na 

území mesta Ţilina rieši aj problematiku zákonnej 

povinnosti odstraňovania psích výkalov 

71 Budovanie oddychových zón (zabudovanie lavičiek a výsadba nízkoalergénnych

porastov, napr. Karpatská ulica nemá ţiadne lavičky) .

4 OŢP
Systematické a zmysluplné rozširovanie verejnej zelene 

patrí medzi naše priority, všetko ale závisí od finančných 

moţností, lavičky sú v kompetencii odboru dopravy

72
Určiť a oplotiť priestor pre „psíčkarov“ (moţnosť zriadenia psieho útulku, zaviesť

funkciu mestského šarhu. 

4 OŢP

Na základe záväzkov zmluvných mesto Ţilina vyuţíva 

útulok pre psov vybudovaný v priestoroch spoločnosti 

VAS s. r. o. v M. Lúčke. Odchytávanie  psov vykonávajú 

poverení príslušníci Mestskej polície. 

73

V čase vegetačného pokoja pravidelne orezávať stromy, robiť výber na ich

odstránenie, aby neprekáţali vodičom vo výhľade na komunikáciách a chodcom pri

prechode chodníkmi (Obchodná ulica, Námestie Ľudovíta Fullu č. 20-21, č. 13 k

Hlbokej ulici, pri „Zeppelíne“, atď.), vyrúbať vysoké brezy na Gerlachovskej a

Karpatskej ulici. 

4 OŢP

Orezávanie a odstraňovanie stromov vykonávame 

priebeţne podľa poţiadaviek obyvateľov a odporúčaní 

správcov zelene. Výruby stromov je moţné realizovať 

iba v odôvodnených  prípadoch a v období vegetačného 

pokoja po ich zaradení do povolenia na výrub. 

74 Pasportizácia a úprava, resp. výrub drevín, ktoré boli v minulosti svojvoľne a

chaoticky vysadené občanmi a v súčasnosti prekáţajú, napr. alergikom (poţiadavka

od občanov). 

4 OŢP

Veľmi častý problém, „samovýsadby“ v minulosti 

realizované obyvateľmi, ktoré nerešpektovali vhodnú 

druhovú skladu, ani vzdialenosti od obydlí v súčasnosti 

riešime podľa poţiadaviek obyvateľov, v odôvodnených  

prípadoch a podľa finančných moţností Mesta. 
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75

Zisťovať a sankcionovať pôvodcov nepovolených skládok odpadu. 

4 OŢP

Pravidelný monitoring, zisťovanie pôvodcov a výzvy na 

odstránenie. V prípade zistenia skládky na ktorej sa 

nachádza iný ako tuhý komunálny odpad alebo drobný 

stavebný odpad postupujeme na riešenie na Obvodný 

úrad ţivotného prostredia. 

76 Na ochranu vtáctva cez zimné obdobie zabezpečiť vtáčie búdky a krmivo. 4 OŢP

Veľmi ťaţko realizovateľné z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov, neexistencie kompetencií 

Mesta v tejto oblasti a mnoţstva búdok a krmivá, ktoré 

by boli potrebné. 

77
Zapojiť občanov do verejnoprospešnej činnosti (napr. čistota a úprava zelene, 

verejných priestranstiev, lesoparku a podobne). 
4 OŢP

Organizujeme pravidelné čistenie Lesoparku Chrasť a 

brehov vodných tokov za účasti verejnosti.  

78
Zabezpečiť údrţbu a čistotu nezastavaných pozemkov na sídlisku (povinná údrţba aj 

súkromných pozemkov pod hrozbou sankcií). 
5 OŢP

Monitorujeme situáciu a upozorňujeme vlastníkov 

pozemkov na ich zákonné povinnosti. 

79
Kontrola kosenia trávy na súkromných pozemkoch aspoň dvakrát do roka (napr. 

medzi FIT centrom a radovou výstavbou 
5 OŢP

Monitorujeme situáciu a upozorňujeme vlastníkov 

pozemkov na ich zákonné povinnosti.

80
Problém s potkanmi pod letnou terasou (resp. jej zostatky) pri Pizzérii Michaelo 

5 OŢP
Pravidelná deratizácia je povinnosť kaţdého vlastníka 

nehnuteľnosti.  

81 Problém s lastovičkami  5 OŢP
Ide o chránené ţivočíchy, v tomto prípade nemá Mesto 

ţiadne zákonné kompetencie. 

82 Problém diviakov pod oknami 5 OŢP rokovania s poľovným zdruţením

83
Kosenie, úprava svahu za Petzvalovou ulicou, resp. urobiť tam provizórne 

parkovanie, naváţky zeminy 
5 OŢP

Plocha za Petzvalovou ulicou bola zaradená do III. 

Intenzitnej triedy údrţby, bude kosená 1-2-krát ročne 

podľa fin. moţností mesta. Parkovanie- odbor dopravy

84

Občania ţiadajú mesto Ţilina začať rokovania s Povodím Váhu o úprave miestnych 

potokov tak, aby nedochádzalo k permanentnému zatápaniu ich pozemkov a domov 

pri kaţdom väčšom daţdi. 

6 OŢP
Váţny a dlhodobý problém, ktorého riešenie závisí od 

mnoţstva finančných prostriedkov a určenia priorít 

správcom vodných tokov SVP, š. p. 

85

 Likvidácia čiernych skládok pri Rajčanke, pod Stoškou, ul. Lesná.  

7 OŢP

Pravidelný monitoring, zisťovanie pôvodcov a výzvy na 

odstránenie. V prípade, ţe sa tieto nelegálne skládky 

nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta, tak ich 

likviduje v rámci finančných moţností. 

86

Dobudovanie oplotenia cintorína, redukčný rez stromov pri cintoríne a na ňom. 

8 Budatín OŢP
Orezávanie stromov vykonávame priebeţne podľa 

poţiadaviek obyvateľov a odporúčaní správcov zelene. 

Projektová dokumentácia na oplotenie je v riešení.

87

Lokalitu Lány pri skládke odpadu (pozemky na IBV) dať zmulčovať, kosenie 

spustnutých polí Pod Laščeky – náletové buriny znehodnocujú záhrady priľahlých 

rodinných domov, ohrozujú zdravie – alergie 

8
Povaţský 

Chlmec
OŢP vyriešené

88 Kosenie – doplniť plán na kosenie – hrádza od ulice Pri Kysuci 1x ročne 8
Povaţský 

Chlmec
OŢP

Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Mesta, sú pravidelne 

kosené

89 Vyriešenie problému túlavých psov a mačiek 8 Vranie OŢP
Odchytávanie  psov vykonávajú poverení príslušníci 

Mestskej polície.

90
Zabezpečiť redukčný rez stromov na miestnom cintoríne vo Vraní a pri pomníku 

padlých hrdinov na ul. Stehlíková 
8 Vranie OŢP

Orezávanie stromov vykonávame priebeţne podľa 

poţiadaviek obyvateľov a odporúčaní správcov zelene.
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91
Zabezpečiť redukčný rez stromov na miestnom cintoríne v Brodne a výrub 4 stromov 

ohrozujúcich chodcov a vozidlá 
8 Brodno OŢP

Vykonávame priebeţne podľa poţiadaviek obyvateľov a 

odporúčaní správcov zelene. Výruby stromov je moţné 

realizovať iba v odôvodnených  prípadoch a  v období 

vegetačného pokoja. 

92 Zamedzenie prístupu na čiernu skládku a jej likvidácia 8 Zádubnie OŢP
Dlhodobý problém, odstránenie podľa   finančných 

moţností . 

93 Ulica Druţstevná 1 – vyteká siláţ druţstva – zabezpečiť nápravu 8 Zástranie OŢP odstránené

94 Odstrániť čiernu skládku – šrotovisko pod kostolom 8 Zástranie OŢP ostúpené na ObPÚ

Máj 2011

95

Pri rozšírení parkovacích plôch pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ulici

Hlinská v úseku od Váhostavu smerom do mesta (rozšírenie parkovísk je zaradené do

investičného plánu akcií budúceho obdobia). Riešiť v predstihu výrub alebo orezanie

stromov nad jestvujúcim chodníkom uţ počas najbliţšieho obdobia vegetačného

kľudu.

2 4.5.2011 OŢP v riešení

96

Poţadujeme, aby pracovníci odboru ţivotného prostredia vykonali obhliadku zelene 

na Hlinách VII a posúdili, ktoré stromy je potrebné u dôvodu prehustenia vyrúbať 

a ktoré orezať. Práce vykonať tieţ počas najbliţšieho obdobia vegetačného kľudu.

2 Hliny VII. 4.5.2011 OŢP

jedná sa o rozsiahlu lokalitu- potreba upresnenia, 

prebierky porastov sú momentálne naplánované v iných 

lokalitách a nie je moţné ich vykonať naraz vzhľadom 

na ich finančnú náročnosť

97

Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská. Pán Zelný odovzdal výboru 

petíciu obyvateľov bytov ulice Nanterská, vchody 1, 2, 3 vo veci úpravy  odstavnej 

plochy pre kontajnery komunálneho a triedeného odpadu z dôvodu, ţe ulica je úzka. 

Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu 

dopravnou nehodou. Ţiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu, 

umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s  

týmto  upozornil, ţe majú vedomosť o tom, ţe v bytoch býva viac osôb, častokrát 

nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám 

zrejme nezákonne, ktorí tieţ za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so správcom 

obytných domov vykonať kontroly uţívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť 

príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu. 

4 5.5.2011 OŢP inštalovaný retardér

98
Zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná bytov.

4 5.5.2011 OŢP kde konkrétne?

99

Rešpektovať protest proti umiestneniu „Spaľovne komunálneho odpadu“ v 

Teplárni,odpad a dioxíny sú vysoko toxické, hľadať miesto mimo Ţiliny. 4 5.5.2011 OŢP nevieme o tomto zámere

100
Ţiada, kvôli  mnoţstvám padajúceho popolčeka do ovzdušia,  aby inšpekcia toto 

preverila.
4 5.5.2011 OŢP

 „Padajúci popolček do ovzdušia“ - zrejme sa myslia 

tuhé znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z 

komína. Tieto sú merané kontinuálne AMS, stanovené 

limity Tepláreň dodrţiava. Škvara a popolček z kotlov 

zmiešané s vodou sú odvádzané na odkaliská – k 

znečisťovaniu ovzdušia preto nedochádza.
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101
Prečo nepouţívajú veľký komín na uhlie, aby išli splodiny vyššie nad kopec, ale 

pouţívajú malý komín na uhlie.
4 5.5.2011 OŢP

Tepláreň vypúšťa spaliny cez niţší komín ak sú 

odsírené. Táto  BAT technológia bola nainštalovaná cca 

dva roky na zníţenie vypúšťania  SO2 do ovzdušia. Cez 

vyšší komín sa vypúšťajú iba spaliny bez  odsírenia. Pre 

vypúšťanie odsírených spalín je vyšší komín 

nevyhovujúci z dôvodu kondenzovanie pár. Niţší komín 

spĺňa poţiadavky platnej legislatívy a platných STN EN. 

Mnoţstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia 

je monitorované kontinuálne AMS. O kaţdom 

prekročení emisných limitov je Slovenská inšpekcia 

ţivotného prostredia- odbor IPKZ informovaná. 

102

V priestore okolo vodného diela Ţilina pri Rybárskej bašte sa hromadia odpadky, 

ktoré tam zanechávajú návštevníci vodného diela a tohto zariadenia. Je preto 

potrebné upozorniť prevádzkovateľa zariadenia na tento stav a zabezpečiť nápravu 

(vyčistiť okolie, umiestniť nádobu na odpad a pravidelne ho likvidovať) 

6
Mojšová 

Lúčka
17.5.2011 OŢP pravidelné kontroly

103

Na Hlavátkovej ulici j vytvorená čierna skládka odpadu, ktorú vytvárajú 

pravdepodobne záhradkári. Je potrebné umiestniť tabuľu "Zákaz sypania smetí", 

zistiť pôvodcu a vykonávať kontrolu.

6
Mojšová 

Lúčka
17.5.2011 OŢP odstránené

104 Zametanie ulíc, hlavná aj bočné ulice 7 Bánová 7.4.2011 OŢP odbor dopravy

105
Veľkoplošný kontajner pri cintoríne odstrániť, nakoľko je na pozemku urbáru, ktorý

si ho chce ohradiť
7 Stráţov 12.4.2011 OŢP v riešení

106 Pri materskej škole v kanáli je pravdepodobne hniezdo potkanov 7 Závodie 14.4.2011 OŢP naplánovaná deratizácia 15.9 - 31.10.2011

107 Orezávanie stromov na cintoríne a na verejných priestranstvách 7 Závodie 14.4.2011 OŢP vykonávame pravideľne podľa poţiadaviek 

108 Odpratať kopu štrku na ul. Oslobodenia / pri penzióne/ 7 Bánová 5.5.2011 OŢP Odbor dopravy

109 Kosenie brehov Rajčanky a ich vyčistenie 7 Bánová 5.5.2011 OŢP správcom je SVP, š. p. 

110 Kosenie trávy na cintoríne 7 Bánová 5.5.2011 OŢP
realizuje sa podľa poţiadaviek a podľa potreby min. 3x 

ročne

111

K uzneseniu MZ o nakladaní a likvidácii odpadu občania protestujú proti 

nespravodlivej paušálnej úhrade za odvoz odpadu, ţiadajú zmeniť systém, na taký, 

aby zohľadnil, ak pracujú na týţdňovky alebo dlhodobo v cudzine.
8 Zástranie 29.4.2011 OŢP Odbor finančný

112 Likvidácia čiernej skládky na ceste Pod Laščeky 8
Povaţský 

Chlmec
26.5.2011 OŢP

odkonzultované s poslankyňou a riešené VPP 

pracovníkmi

113

Vrakovisko pod kostolom – ţiadajú OŢP aby vec riešil, je zákon, ktorý nariaďuje

betónovú jamu na zamedzenie znečistenia pôdy  pri manipulácii s olejom... 8 Zástranie 27.5.2011 OŢP odstúpené na ObPÚ

114

Kosenie pod cintorínom – priestor bol vyčistený, je tam veľká tráva, nemá to kto

pokosiť, opäť tam začínajú hádzať odpadky.priestor nepatrí mestu. Ţiadať

pracovníka VPP, ktorý sa bude starať o takéto verejné priestory.
8 Zástranie 27.5.2011 OŢP čiastočné kosenie

Jún 2011
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115

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

1 15.6.2011 VZN 3/2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor právny a majetkový

Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1

Preveriť, či je škôlka na Hlinách V ešte v majetku mesta, 

v prípade ţe nie či sa dá získať späť pre účely zvýšenia 

kapacity

2 2.3.2011 splnené Formánková

Mesto Ţilina nemá moţnosť získať MŠ späť. Škôlka na Hlinách V – 

ul. V. Javorku bola odpredaná kúpnou a záloţnou zmluvou ev.č. 

182/právne/2005 zo dňa 30.09.2005 uznesením č. 88/2004 zo dňa 

06.12.2004 spoločnosti ENPORA s.r.o., IČO : 36 423 785. 

Nakoľko ENPORA s.r.o. si splnila voči Mestu všetky svoje finančné 

záväzky, Mesto Ţilina poţiadalo o výmaz záloţného práva z LV č. 

7824 v k. ú. Ţilina. 

2
Zistiť, či je pozemok od ul. Vansovej smerom k budove 

Centrum majetkom mesta.
4 3.3.2011 splnené Niţný Pozemok KNC-7734 je majetkom Mesta Ţilina.

3
Informácia o prenájme pozemkov v záhradkárskej osade 

v súvislosti s aktuálnou legislatívou
6 8.2.2011 splnené Ulaher

Nie je moţné podať konkrétnu informáciu o výške nájomného, 

nakoľko táto je v kaţdej lokalite iná. S účinnosťou od 1.4.2011 došlo k 

zmene zákona č. 64/1997 Z. z. o uţívaní pozemkov v zriadených 

záhradkových osadách. Najpodstatnejšia zmena v uţívacích 

vzťahoch je tá, ţe uţívateľ, t.j. záhradkár, uţ musí platiť vlastníkovi 

pozemku nájomné podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku, ak sa vlastník a záhradkár nedohodnú 

inak. Ide teda v podstate o určenie nájomného znalcom, ktoré sa 

veľmi blíţi k trhovej (reálnej) výške nájomného. Preto nie je moţné 

podať konkrétnu informáciu o výške nájomného, nakoľko táto je v 

kaţdej lokalite iná.

4
Preveriť, kto je správcom/vlastníkom zanedbaného 

detského ihriska na ul. Skotňa. Úprava detského ihriska.
6 15.2.2011 splnené

Podľa vyjadrenia poslanca za tento VO by nakoniec pozemky pod 

ihriskom mali byť vlastníctvom urbáru. Napísali sme výzvu urbáru, 

čakáme na reakciu.

5

Poţiarna zbrojnica- členovia DHZ realizovali prípojku 

elektrickej energie pre zbrojnicu. Pre jej dokončenie je 

potrebné uzatvoriť medzi mestom Ţilina a SSE zmluvu 

o zriadení odberného miesta a inštalovať elektromer. 

Kontaktná osoba na DHZ- p. Peter Funtík, 0911 803 574

6
Mojšová 

Lúčka
26.8.2011 splnené Bela Prepis energií je na SSE urobený.

6
Kto je vlastníkom bývalej školskej bytovky a akým 

spôsobom sa uskutočnil prevod majetku 
6 Trnové 15.3.2011 splnené Formánková

Podľa našich dostupných informácií (hlavne z odboru školstva) 

uvedená nehnuteľnosť nebola nikdy deliminovaná pre Mesto Ţilina a 

ani Mesto Ţilina ju neviedlo vo svojom majetku. Ide o rodinný dom, 

ktorý sa nachádza povyše základnej školy a kedysi slúţil ako byt pre 

riaditeľa.  Ide o nehnuteľnosť č. s. 281, nachádzajúcu sa na pozemku 

parc.č.KN-C 1266/0, zast.pl. o výmere 412 m2 v k. ú. Trnové, 

zapísanú na LV č. 443 pre Zicho František, bytom Bajzová 33/114 

Ţilina v 1/1.  V poloţke výkazu zmien ako titul nadobudnutia je kúpna 

zmluva zo dňa 1.2.2011 (Predávajúci : Marián Krkoška a Marcela 

Krkošková, bytom Borová 40 Ţilina). Okolité pozemky sú vo 

vlastníctve SR – Pozemkový fond.  Domnievame sa, ţe uvedená 

nehnuteľnosť bola vydaná v rámci reštitúcie. 

Január-Marec 2011
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7 Vysporiadanie pozemkov pod hlavnou cestou 7 8.2.2011 Niţný Momentálne sa táto potreba nejaví ako urgentná.

8 Oprava rozhlasu za diaľničným privádzačom 7 Stráţov 26.8.2011 ? Bela
P. poslanca Baţíka sme kontaktovali s poţiadavkou na upresnenie 

lokality; akonáhle dostaneme presné info, vieme zabezpečiť opravu.

9 Oprava rozhlasového reproduktora  v korune orecha 8
Povaţský 

Chlmec
26.8.2011 splnené Bela Opravené.

10

Zistiť, kto je vlastníkom nehnuteľnosti bývalej školskej 

druţiny a komu patrí na tejto nehnuteľnosti asfaltové 

ihrisko. Súčasťou nehnuteľnosti je aj stolárska dielňa MsÚ. 

8 Budatín 23.3.2011 splnené Niţný

Vlastníkom pozemkov parc.č.KN-C 432, zast.pl. o výmere 267 m2 a 

parc.č.KN-C 433/2, záhrada o výmere 3996 m2 ( kde sa nachádza 

ihrisko) v k. ú. Budatín je toho času Ing. Peter Hajaš, bytom Kvetná 4 

Ţilina. 

Uvedené pozemky boli KZ 193/právne/2005 zo dňa 20.12.2006 

odpredané spoločnosti cda consulting, s.r.o., zast, Ing. Petrom 

Hajašom – konateľom, IČO : 36 408 166 za účelom výstavby 

rodinných domov v k. ú. Budatín. V zmluve je zároveň dohodnutá 

podmienka kupujúceho na vlastné náklady vybudovať na parc.č.KNC 

433/4 vo vlastníctve predávajúceho Mesto Ţilina  basketbalové 

ihrisko. 

Podľa informácií od Ing. arch. Chromcovej, spoločnosť cda  

consulting, s.r.o. spracovala štúdiu, ktorá je neukončená a nie je zo 

strany odd. architekta mesta vydané ţiadne stanovisko. 

Budova výtvarnej dielne (kde je stolárska dielňa) sa nachádza na 

pozemku parc.č.KN-C 430/1, č. s. 307, t.j. ide o iný pozemok.

11

Upozorniť vlastníka alebo správcu nedokončenej budovy 

školy na otvorené šachty anglických dvorcov, na ich 

zabezpečenie, aby nedošlo k tragickej udalosti 

6 22.2.2011 splnené Bela
Vybavené v apríli - VVB bola vyzvaná na nápravu, ktorá bola aj 

zrealizovaná - info bolo podané aj poslancovi,

12
Skontrolovať zmluvu so Ţilinskou parkovacou 

spoločnosťou. 
1 26.8.2011 splnené Ulaher

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.

Apríl 2011
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13

Manţelia Kadašiovci, 2. Manţelia Mgr. Jozefína Kadašiová 

a Mgr. Karol Kadaši, bytom B. S. Timravy č. 950/11, 010 08 

Ţilina, tel. 0944 442 829, obaja na dôchodku, na základe 

telefonického vyţiadania o stretnutie dňa 22. 03. 2011 

poţiadali JUDr. Gabrielu Hamalovú, predsedkyňu výboru o 

udelenie výnimky z tvrdosti VZN Mesta Ţilina č. 26/2009, 

ktorý upravuje platby za komunálny odpad. Pri stretnutí 

predloţili list MsÚ v Ţiline č. 6726/2011-11452/2011-OFM-

ZICH zo dňa 11. 03. 2011 s označením vybavujúceho Ing. 

Staškovan, ktorým nebolo ţiadosti uvedených manţelov 

vyhovené. Z ich prejavu bolo zrejmé, ţe na uvedenej 

adrese v paneláku ţijú v zimnom období (pol roka) a v 

ostatnom čase (pol roka) ţijú v staršom rodinnom dome na 

dedine, mimo územia mesta Ţiliny, kde im obec umoţnila 

za komunálny odpad platiť polovicu. Preto ţiadajú aj Mesto 

Ţilina o opätovné prehodnotenie predchádzajúceho listu a 

ţiadajú výnimku z tvrdosti uvedeného VZN, ktoré rieši rôzne 

prípady neprítomnosti v mieste bydliska, ale ich prípad, 

dôchodkový vek a zdravotná spôsobilosť v ich veku, nie je 

riešená. Ţiadajú po opätovnom prehodnotení ich skutočnej 

ţivotnej situácie o výnimku z tvrdosti uvedeného VZN tak, 

4 7.4.2011 splnené Ulaher

Poplatok za komunálny odpad v danom prípade nie je moţné odpustiť 

ani zníţiť z dôvodu vyuţívania nehnuteľnosti len v zimnom období, 

nakoľko takúto moţnosť VZN Mesta Ţilina nepozná. Zákon kreuje 

povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad na základe existencie 

trvalého pobytu v obci/meste, pričom sa neskúma, či a v akom 

rozsahu poplatník nehnuteľnosť skutočne uţíva.

14

Pred povolením prevádzky pohostinstva v KD, ktoré bude 

prevádzkovať p. Čermák, je nevyhnutná dohoda s p. 

Kubom ako so susedom kvôli otváracím hodinám 

a zabezpečeniu nočného pokoja. Táto poţiadavka je 

vznesená na základe negatívnych  skúseností z minulosti. 

Je preto potrebné, aby odbor majetkový a právny 

zabezpečil takúto dohodu oboch strán. 

6 29.3.2011 splnené Formánková Priestory v KD uţ mesto neprenajíma pre účely pohostinstva.

15

Vysporiadať sa s majetkom TJ Brodno, pretoţe šatne pri 

futbalovom ihrisku boli postavené v akcii Z za bývalého 

MNV Brodno, teda tento majetok by mal byť majetkom 

mesta. Po vysopriadaní tohto majetku ţiadajú vybudovať 

detské ihrisko pri tomto areáli šatni.

8 6.4.2011 splnené Bela

Problém majetku TJ Brodno sme sa snaţili riešiť uţ v minulosti. 

Bohuţiaľ pri lustrácii v štátnom archíve sa nepodarilo nájsť ţiadne 

relevantné doklady, na základe ktorých by sme (napr. kolaudačné 

rozhodnutie) vedeli zabezpečiť zápis stavieb do katastra 

nehnuteľností. Rovnako tieţ delimitačným protokolom nebol majetok 

TV Brodno na mesto prevedený.

Za súčasnej dokladovej situácie preto nemáme moţnosť zabezpečiť 

prevod uvedeného vlastníctva pod mesto Ţilina.

16

Občania nemajú informácie a zaujímajú sa, ako prebieha 

príprava výkupu pozemkov v zatopenej časti a pri vodnom 

diele zo strany Vodohospodárskej výstavby.

6 26.8.2011 15.10.11 Ulaher
Zmluva o nájme medzi VVB a mestom bola schválená MZ, po 

personálnych zmenách vo VVB sa čaká na ich ďalšie kroky.
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17

Predĺţenie a zokruhovanie ul. Za kostolom, aké sú 

moţnosti vyvlastnenia pozemkov. Predĺţenie ulice Za 

kostolom aspoň ako spevnená cesta, obnoviť projekt 

zhotovený p.Rosinčinom, doriešiť majetko-právne 

vysporiadanie za účelom vykúpenia pozemkov

6 26.8.2011 2013? Niţný

Moţnosť vyvlastnenia pozemkov – zákon stanovuje prísne podmienky 

pre vyvlastnenie, ktoré sa môţe uskutočniť len ak nie je iná moţnosť 

získať vlastníctvo k pozemku, len vo verejnom záujme a v 

nevyhnutnom rozsahu, pričom náhrada za vyvlastnené pozemky sa 

poskytuje v trhovej hodnote pozemku podľa znaleckého posudku. V 

praxi to teda znamená, ţe je jedno, či to vykúpime za cenu podľa 

znaleckého posudku alebo vyvlastníme, keďţe cena bude rovnaká. 

Rozpočet na r. 2012 s uvedenou poloţkou nepočíta, zatiaľ sme dali 

urobiť aspoň predbeţný kvalifikovaný odhad a pokúsime sa aspoň 

časť budúcoročných prostriedkov alokovať na túto akciu.

18

Vyzvať majiteľa pozemku medzi športovým areálom a ul. 

Pod Dielce na úpravu daného pozemku s odstránením 

skládky betónových panelov zasahujúcich aţ do miestneho 

chodníka

6 14.3.2011 splnené Formánková Nepovolená skládka po výzve MsÚ odstránená.

19 Moţnosť umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia 6 30.8.2011 splnené OPaM
Ak by bol umiestnený na pozemku mesta, je potrebné mesto poţiadať 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy. Je však potrebný záujem niekoho tam 

stánok umiestniť a prevádzkovať.

20
V objekte kultúrneho domu pripraviť miestnosť pre seniorov 

s moţnosťou pripojenia na internet
6 30.8.2011 splnené OPaM

Toho času je prenajatá len časť KD spoločnosti EMDE s.r.o., 

ktorá uhrádza všetky energie za KD. Keď bude nový nájomca 

KD potom mu môžeme dať požiadavku do NZ spolu 

s miestnosťou pre maticu slovenskú.

21 6 31.1.2011 Formánková

Toho času je prenajatá len časť KD spoločnosti EMDE s.r.o., 

ktorá uhrádza všetky energie za KD. Keď bude nový nájomca 

KD potom mu môžeme dať požiadavku do NZ spolu 

s miestnosťou pre maticu slovenskú.

22

Vybudovať parkovací dom v areáli ZŠ Hájik podľa zámeru 

schváleného mestským zastupiteľstvom (podmienkou je 

vybudovanie športoviska na streche objektu).  

5 26.8.2011 splnené Ulaher
Z dôvodu úsporných opatrení sa mesto rozhodlo, ţe v tomto projekte 

pokračovať nebude.

23

V ulici Hronská sú realizované inţinierske siete a 

komunikácia, ktoré sú umiestnené na nevysporiadaných 

pozemkoch. Občania upozorňujú, ţe môţe dôjsť k situácii, 

kedy niektorý z vlastníkov zabráni uţívaniu cesty a vstupu 

na jeho súkromný pozemok za účelom opráv IS. Z tohto 

dôvodu je nutné začať s majetkoprávnym vysporiadaním 

pozemkov v tejto ulici. 

6 26.8.2011 2013? Ulaher

Prvá časť vysporiadania pozemku pod touto ulicou bola realizovaná 

na základe uznesenia MsZ zo dňa 21.3.2011, kde došlo k zámene 

pozemkov, týkajúcej sa aj časti uvedenej ulice. Tento problém je na 

viacerých častiach mesta. Momentálne prebiehajú aj úvodné 

neformálne rokovania s niektorými vlastníkmi pozemkov v Trnovom, 

ktorí by mohli zameniť pozemky s mestom. Sľubujeme si aj od 

ukončenia ROEP v danom kat. úz.

Investičné a neinvestičné zámery
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24
Oprava kultúrneho domu – strecha, uvaţovať o 

hospodárovi.  
7 26.8.2011 2012 Formánková

Na jar tohto roka bola čiastočne opravená strecha KD, pričom boli 

vykonané najnutnejšie zabezpečovacie práce (zamedzenie zatekaniu 

+ osadenie lapačov snehu). 

Momentálne objekt nemá hospodára/správcu. Kľúče od KD má 

obyvateľka, ktorá aj vyhlasuje v miestnom rozhlase, pričom 

spoločenských akcií v KD je minimum. Preto tento KD nemá svojho 

správcu (na rozdiel od napr. Trnového, Zástrania, kde sa tieto KD aj 

vykurujú) a ani sa v tomto roku o zamestnaní správcu neuvaţuje.

25

Oprava šatní futbalového oddielu TJ Povaţský Chlmec – 

výmena okien 6 ks, výmena obkladov, sprchových batérií, 

bidetu, 2 ks umývadiel, elektrický bojler, odpadové rúry, 

vykurovanie

8
Povaţský 

Chlmec
26.8.2011 splnené Bela

Na základe poledných aktuálnych informácií zo štátneho archívu je 

objekt šatní podľa všetkého vlastníctvom TJ, ktorá následne bude 

robiť úpravy podľa svojich vlastných moţností.

26
Oprava a úprava športoviska – oprava vstupnej brány, 

pletiva, nátery lavičiek, bránok, striedačiek, zábradlia 
8

Povaţský 

Chlmec
26.8.2011 splnené Bela

Na základe poledných aktuálnych informácií zo štátneho archívu je 

objekt šatní podľa všetkého vlastníctvom TJ, ktorá následne bude 

robiť úpravy podľa svojich vlastných moţností.

27

Zakúpiť dom na „spoločensko - sociálne centrum“ (náhrada 

za predaný kultúrny a školu): spoločenská miestnosť, výdaj 

stravy a jedáleň pred dôchodcov, klubovňa pre mládeţ, 

priestor na cvičenie, sluţby (cukráreň, vedľa domu detské 

ihrisko) 

8
Povaţský 

Chlmec
26.8.2011 splnené Formánková

Mesto opäť získalo naspäť pozemky za KD; o kúpe novej budovy sa 

neuvaţuje.

28
Vysporiadať vlastníctvo pozemkov (odkúpiť) pod ulicami, 

chodníkmi, parkom 
8

Povaţský 

Chlmec
26.8.2011 splnené Ulaher Pozemok zámenou získalo mesto.

29 Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu vo Vraní 8 Vranie 30.8.2011 2013 OPM Rekonštrukcia bola realizovaná v r. 2012.

30

Odkúpenie pozemku p. Zuzany Jánošovej a spol. 

hraničiaceho s existujúcim cintorínom za účelom 

zabezpečenia prístupu na rozšírený cintorín z roku 2010 a 

parkovacích miest pre pohrebné sluţby, 

8 Vranie 26.8.2011 31.12.2012 Niţný Výkup pozemkov bol realizovaný v r. 2012.

31 Rekonštrukcia tribúny štadióna 8 Zádubnie 26.8.2011 splnené Bela
Vďaka spolupráci s poslancom Pučekom boli tieto objekty zaradené 

do majetku mesta. O rekonštrukcii sa neuvaţuje.

32 Majetkoprávne vysporiadanie ihriska a tribúny 8 Zádubnie 26.8.2011 Bela

Vďaka spolupráci s poslancom Pučekom boli tieto objekty zaradené 

do majetku mesta. Pokiaľ ide o pozemok, po zápise ROEP sa zistilo, 

ţe z piatoch pozemkov len jeden pozemok, ostatné sú s mnohými 

vlastníkmi. Vysporiadanie pozemku je preto nereálne.

33 Náter strechy na zvonici 8 Zástranie 26.8.2011 2013 Bela
Na základe vykonanej obhliadky sme sa rozhodli, ţe pre nevhodný 

stav strechy (krytina je uţ opotrebovaná) sa neuskutoční tento rok jej 

náter, ale budúci rok chceme urobiť výmenu krytiny.

34
Cintorín – vysporiadanie pozemkov, na ktorých sa 

nachádzajú predplatené hrobové miesta  
8 Zástranie 26.8.2011 splnené Niţný

Pani poslankyni boli poskytnuté všetky zistené a poţadované 

informácie - majetkovoprávny stav.
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35

Oprava kultúrneho domu – oprava strechy nad zasadačkou 

(zateká), oprava dverí na zasadačke, výmena okien, urobiť 

reguláciu kúrenia, aby sa vykurovala iba potrebná časť a 

nie celý kultúrny dom, aby sa dal vyuţívať na rôzne aktivity 

(cvičenie, záujmové krúţky pre deti a mládeţ, pre 

dôchodcov) 

8 Zástranie 26.8.2011 2013 Bela

Dvere na zasadačke a oprava strechy realizované v r. 2011, 

zatekanie strechy bolo vyriešené v reklamácii.  Ostatné úpravy bude 

moţné vykonať aţ v nasledujúcich rokoch, aj vzhľadom na to, ţe v 

nedávnej minulosti bola vykonaná napr. plynofikácia tohto KD, t.j. 

kompletná výmena kotla a osadenie radiátorov + rekonštruovaná 

strecha. Na najbliţšie obdobie na reguláciu kúrenia nie sú 

prostriedky. Treba ale povedať, ţe napr. v r. 2012 bola vykonaná 

renovácia WC, tabule na KD, opravu stolov a pod.

36
Potreba majetkoprávneho vysporiadania súkromných 

pozemkov v ulici Hronská
6 Trnové 10.5.2011

po ukončení a 

zápise ROEP 

do katastra

právny a 

majetkový/Niţ

ný, Ulaher

Mesto vykonalo prvý krok k vysporiadaniu pozemkov na uvedenej 

ulici - zámena časti pozemku pod ul. Hronská s pozemkom p. Petra 

Lacka. Ďalšie vysporiadanie je moţné cestou pozemkových úprav 

podľa zákona č. 66/2009 Z. z., tu však bude potrebné vyčkať na 

ukončenie a zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do 

katastra nehnuteľností (t.j. aby mohli prebehnúť pozemkové úpravy 

bez potreby finančného vysporiadania s vlastníkmi mestom).

37
Veľkoplošný reklamný pútač má obnaţené elektrické káble 

(kontaktovať majiteľa reklamného pútača)
7 Stráţov 6.7.2011 splnené

právny a 

majetkový/Ma

rčanová, 

Jágerská

Zistilo sa, ţe reklamný pútač vlastní GRYF MEDIA, s.r.o., dňa 06.07. 

nás kontaktoval pracovník GRYF MEDIA, s.r.o., oznámil nám, ţe 

chyba – obnaţené káble bude do 48hod. odstránená. Toto bolo 

oznámené aj poslancom.

38 Nie je vysporiadaná cesta na cintorín – ľavá strana 7
Ţilinská 

Lehota
3.5.2011

výhľadovo r. 

2014

právny a 

majetkový/Niţ

ný

Jedná sa zrejme o parc.č.KN-C 639, kde nie je zaloţený list 

vlastníctva, ale v registri E-KN o výmere 1940 m
2
 je pod tým istým 

číslom parcely vedený vlastník Slovenský pozemkový fond –  SR - 

SPF Bratislava.   SPF Bratislava odpredáva pozemky za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom. Zatiaľ nemáme dostatočné zdroje 

na vysporiadanie ani neregistrujeme ţiadosť vlastníka o 

vysporiadanie vzťahov.

39 Vysporiadať pozemky pod KD a ihriskom 7
Ţilinská 

Lehota
3.5.2011

KD - po 

uzavretí 

zmieru, 

výhľadovo do 

konca r. 2013. 

právny a 

majetkový/For

mánková, 

Ulaher

Momentálne sa rokuje o mimosúdnej dohode vo veci vysporiadania 

pozemku pod KD. Ihrisko - Ihrisko- parc.č.KN-C 260/1 o výmere 11 

144 m2 v k. ú. Ţilinská Lehota – bez listu vlastníctva, uţívateľ Mesto 

Ţilina, ale v registri E-KN k tomuto pozemku zodpovedá cca 25 

parciel kde sú vedení ako vlastníci fyzické osoby. 

40

Na ulici Na Zápletí všetci obyvatelia ustúpili zo svojich 

pozemkov cca 70 cm, aby mohli chodiť nákladné autá, 

smetiari – okrem jedného občana. Preveriť či aj jemu bola 

spomenutá šírka mestom vykúpená.

7 Závodie 12.5.2020 splnené

právny a 

majetkový/For

mánková

Kontaktovali sme príslušného poslanca za účelom upresnenia 

skutkového stavu, bohuţiaľ však nevedel poskytnúť bliţšie 

informácie. Vyţiadali sme informácie aj od príslušného štátneho 

archívu, avšak s negatívnym výsledkom.

Máj 2011
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41

Občania sú pobúrení streľbou na strelnici v lokalite 

„Riviéra“, konajú sa tam  

streľby smerujúce do svahu, na ktorom sa pohybujú ľudia, 

táto časť je vyuţívaná na prechádzky, zber lesných plodín, 

v minulosti bolo oznamované, kedy sa streľby budú konať, 

aby sa občania úseku vyhýbali.

Občania ţiadajú informáciu, komu strelnica patrí,  kedy ju 

kto vyuţíva, aký úţitok má z toho mesto. Ţiadajú upraviť 

strelnicu tak, aby neohrozovala obyvateľov a vlastníkov 

susedných nehnuteľností.

8
Povaţský 

Chlmec
30.8.2011 splnené

právny a 

majetkový/For

mánková, 

Niţný

Podľa dostupných informácií ide o riadne povolenú a schválenú 

strelnicu, prevádzkovanú Slovenským poľovníckym zväzom a 

vyuţívanú poľovníkmi, policajnými zloţkami a pod. Vyzvali sme preto 

príslušnú miestnu organizáciu s výzvou na adekvátne zabezpečenie a 

taktieţ o informáciu o vlastníckych vzťahoch. Medzičacom sa uţ 

uskutočnilo stretnutie občanov, poslancov a SPZ, kde tento poskytol 

určité záruky občanom 

42

Vyzvať vlastníka ţumpy za kultúrnym domom, aby ju 

opravil, kým nedôjde k nešťastiu, poţiadať vlastníka 

poškodeného kanála pred predajňou Koruna o opravu 

šachty, hrozí tam úraz (vlastníkmi obidvoch sú majitelia KD)

8
Povaţský 

Chlmec
28.4.2011 Formánková Kanál je čiastočne opravený.

43

Urgovať úpravu ţľabov pri predajni Jednota, (vlastník 

údajne Jednota), aby v zime nedochádzalo ku vytváraniu 

súvislej ľadovej plochy pred predajňou a na priľahlej časti 

ulice.

8 Zástranie 29.4.2011 splnené Formánková Jednota SD oznámila, ţe daná závada uţ bola odstránená.

44

P. Mičic upozornil na pripravené VZN o zábere verejného 

priestranstva, ktoré môţe znemoţniť občanom hlásiť sa o 

svoje práva z nedostatku financií

8
Povaţský 

Chlmec
26.5.2011 splnené

právny a 

majetkový, 

odbor 

kultúry/Ulaher

, Dolníková

Predmetná pripomienka bola v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prerokovaná zákonom 

poţadovaným spôsobom, t.j. v príslušnej komisii, pričom Mestské 

zastupiteľstvo v Ţiline bolo o tejto pripomienke ako aj výsledku 

prerokovania v komisii oboznámené. VZN bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Ţiline dňa 30.5.2011.

45
objektu

6 Bytčica 28.6.2011 splnené Bela/Niţný
Objekt zabezpečený pred neoprávneným vniknutím. Areál objektu (t.j. 

pozemku) má viacerých vlastníkov (cudzích, nie mesto). Podľa 

finančných prostriedkov asanácia v roku 2013.

Jún 2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor školstva a mládeţe
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1 Zvýšiť pozornosť mesta ZŠ na ul. Hollého 1 2.2.2011

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.  

- Pripravený projekt rekonštrukcie ZŠ, čaká sa na výzvu.

2

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 23.3.2011

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.G5

3

Organizuje sa petícia proti obnoveniu diskoték v Povaţskom Chlmci, ktoré 

znepríjemňovali ţivot celej mestskej časti. Občania nesúhlasia so záverom kontrolóra 

mesta, ţe majú venovať zvýšenú starostlivosť svojim deťom, pretoţe diskotéku 

navštevovali mladí zo širokého okolia, ktorí rušili nočný pokoj a devastovali majetok  

občanov a mesta.

8
Povaţský 

Chlmec
24.2.2011

K spomínanej petícii sa nevyjadrujeme, týka sa  to 

občanov a majiteľa zariadenia, ktorým je bývalý 

poslanec p. Gašica. 

- 13.4.2011 na porade riaditeľov škôl upozorníme na 

daný problém a aby predniesli poţiadavku na triednych 

rodičovských schôdzach.

4
Občania ţiadajú informovať, za aký poplatok je moţné vyuţívať areál a telocvičňu ZŠ 

Brodno.
8 Brodno 6.4.2011 OŠaM zabezpečí poslanec Púček cestou riaditeľky ZŠ

Január-Marec 2011

Apríl 2011

Investičné a neinvestičné zámery
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5

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.  

1 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.

6 Vyuţívať novu telocvičňu všetkým obyvateľom sídliska Hájik  5 OŠaM

Telocvičňa bola postavená z finančných prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V tomto roku 

by mala prebehnúť kolaudácia telocvične. Jednou z 

podmienok zmluvy je, ţe ročný nájom za vyuţívanie 

telocvične nesmie presiahnuť sumu 5000 €. Nakoľko 

vyuţíva tieto priestory naše CVČ Horný val a platí nájom 

v spomenutej výške, nie je moţné ďalšie prenajímanie 

aţ do roku 2016. Ak by sme prekročili sumu 5000 € za 

prenájom, mesto Ţilina by muselo vrátiť nenávratný 

finančný príspevok. Čiţe prenájom telocvične do roku 

2016 nie je moţný. 

7 dobudovanie školského multifunkčného ihriska pri ZŠ Ul. Lichardova 1 4.5.2011 OŠaM

Nakoľko pozemok pod multifunkčným  ihriskom nie je vo 

vlastníctve mesta, nie je moţné realizovať stavebné 

úpravy na ihrisku. Momentálne  prebieha proces 

prevodu vlastníctva.

8

poslanci MČ č. 4 Vlčince Gabriela Hamalová, Branislav Bačík, Igor Groma a Róbert 

Kašša dohodli s Mgr. Schronkovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Sv. Gorazda na Vlčincoch I., 

ţe predpokladané výjazdové zasadnutie MsZ bude moţné uskutočniť na tejto škole. 

MsÚ v Ţiline pripraviť dátum, čas a program MsZ a v koordinácii s poslancami MČ 

Vlčince, s pani riaditeľkou uvedenej školy organizačne zabezpečiť plynulý a nerušený 

priebeh výjazdového zasadnutia MsZ.  

4 5.5.2011 OŠaM

Po dohode s p. riaditeľkou bol stanovený termín 

stretnutia na 30.08.2011 o 17.00 hod., ale p. riaditeľka 

je ochotná sa prispôsobiť ktorémukoľvek inému termínu 

počas mesiaca september. 

9

Aký bude účel vyuţívania školy, ak dôjde k jej zrušeniu a presťahovaniu do mesta. V 

kaţdom prípade však občania ţiadajú, aby pri budúcom inom vyuţití budovy mali 

vytvorený priestor pre vlastné občianske aktivity, pokiaľ nebude dokončená 

spoločenská časť budovy.

6
Mojšová 

Lúčka
17.5.2011 OŠaM ZŠ Rybné námestie zostáva fungovať aj naďalej.

10 Oprava strechy na materskej škole – prístavby 7 Stráţov 12.4.2011 OŠaM
V mesiaci september 2011 je naplánovaná účelová 

dotácia na opravu strechy.

11
Vyhotoviť vstupnú bránu do materskej školy, aby sa uzavrel areál (ničenie majetku 

vandalmi), úprava prístupovej cesty do MŠ
7 Stráţov 12.4.2011 OŠaM Úloha bola splnená.

12 Pri materskej škole v kanáli je pravdepodobne hniezdo potkanov 7 Závodie 14.4.2011 OŠaM

P. riaditeľ poveril úlohou školníka a situáciu riešia 

priebeţne. Celomestská deratizácia v budovách vo 

vlastníctve mesta bude prebiehať v čase od 15.09. do 

31.10.2011 za účelom eliminácie výskytu hlodavcov.

Máj 2011

Jún 2011

4.3.2013/14:32 Poziadavky_VMC_201302/Školstvo 22/90



13

Kritické pripomienky na správanie ţiakov ZŠ Ul. Lichardova  (počas veľkej prestávky 

opúšťajú priestory  základnej školy,  znečisťujú, poškodzujú zeleň, predzáhradky 

domov, okolie obytných domov) 

1 1.6.2011 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.

14 Dobudovať detské ihrisko ( pri ZŠ Ul. Lichardova)  1 1.6.2011 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.

15 6 Bytčica 27.6.2011 OŠaM

Budova bývalej MŠ je  vyradená  zo  správy majetku, 

ktorý  spadá pod OŠaM a patrí  pod  Odbor právny a 

majetkový. Odbor  ţivotného prostredia bude kosiť 

parcelu,   odbor  majetkový  poslal   e-mail   na odpredaj 

nehnuteľnosti budovy MŠ, doteraz však  nemá  nikto 

záujem.

16 Oprava pamätnej tabule padlých v SNP na budove ZŠ (pretrieť písmená) 7 Bánová 2.6.2011 OŠaM
Zabezpečí  p. poslanec  Puček  v spolupráci s p. 

riaditeľkou ZŠ

17

Obyvatelia Zvolenskej ul. Ţiadajú o podanie informácií ohľadom zámeru 

presťahovania mestskej mini ZOO z Hurbanovej ul. Na Zvolenskú 20 do areálu CVČ 

Spektrum.

4 4.8.2011 OŠaM

Momentálne prebieha zadávanie prieskumu trhu na 

projektovú dokumentáciu Minizoo. Našou snahou je, 

aby všetky zvieratá boli umiestnené v interiéri a 

neobmedzovali nijakým spôsobom obyvateľov 

Zvolenskej ul. 

18

Podanie informácií ohľadne budovania športového centra na Zvolenskej ul. 

(Karpatská) - V akom štádiu realizácie je budovanie športového centra? Kedy bude 

stavba dokončená vrátane všetkých terénnych úprav a odovzdaná do uţívania?Je 

moţné aby stavebník vykonával práce v nedeľu?Nedeľa je dňom pracovného pokoja, 

stavebník by tento fakt mohol rešpektovať, nakoľko stavebné práce sú realizované v 

obytnej zóne.

4 4.8.2011 OKŠCRaMR

19 Dobudovanie školského multifunkčného ihriska pri ZŠ Lichardova 1 4.5.2011 OŠaM Ihrisko je dobudované

20 V areáli MŠ vytvoriť multifunkčné ihrisko (neuvedené, ktorá MŠ) 1 23.3.2011 OŠaM
Vzhľadom k tomu, ţe nevieme o ktorú MŠ sa jedná, 

nemôţeme odpovedať.

Október 2011

23

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 5.10.2011

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy 

elektrotechnickej, Komenského Ţilina je Ţilinský 

samosprávny kraj.

24
Opätovne poţadujú, či je moţné získať súhlas, aby deti mohli vyuţívať ihrisko v areáli 

bývalej druţiny 
8 Budatín 4.10.2011

Pozemok nie je vo vlastníctve mesta, teda ani v správe 

základnej školy.

Február 2012

August 2011

4.3.2013/14:32 Poziadavky_VMC_201302/Školstvo 23/90



25

Detské ihrisko – občania navrhujú vyčleniť plochu z areálu materskej školy, je to 

veľká plocha a je to v centre. 8 Zástranie 23.2.2012

Ani jedna Mš nemá vo svojom areáli dvor pre 

verejnosť,lebo to nie je vhodné  z bezpečnostného 

ani hygienického hľadiska,keďţe sa tam 

nachádzajú malé deti. Prevádzka pre verejnosť uţ 

bola odskúšaná a na základe skúseností nie sme 

za zriadenie ihriska v tomto areáli. Dvor bol v 

minulosti poskytnutý aj deťom z obce  v spolupráci 

s bývalou poslankyňou p. Valachovou.Boli 

stanovené podmienky, ktoré sa časom začali 

porušovať.Avšak hneď na začiatku boli občania 

upozornení,ţe ak nebudú dodrţiavané, 

nepovolíme vstup na ihrisko, so súhlasom bývalej 

p.vedúcej Dolníkovej. Po dlhš ej dobe začali 

vznikať na budove škody napr.rozbitie 

okien,poškodenie plotu,rozbitie osvetlenia, 

neporiadok z odpadkov a napokon sa tam začali 

schádzať deti dospievajúceho veku, ktoré poţívali 

alkohol. nápoje a fajčili a nerešpektovali 

upozornenia,narušovalo to chod prevádzky /pri 

odchode domov poobede sa tam hrávali cudzie 

deti a nebol prehľad kto tam ešte je na dvore z detí 

MŠ,za ktoré je pedagóg zodpovedný/. Na 

zasadnutí RŠ i viacerými občanmi bol navrhnutý 

pozemok pri kultúrnom dome, ktorý je v strede 

obce a na vhodnom mieste a nie je vyuţitý. 

Jún 2012

26

Záujem vytvoriť klub Jednoty dôchodcov a pre jeho stretávanie prosia o moţnosť 

vyuţívať priestory Základnej školy dočasne v dĺţke 2hodiny 1x za týţdeň v 

podvečernom čase.

6
Mojšová 

Lúčka
26.6.2012

Po zasadnutí Rady školy s poslancom Ing. 

Jozefom Štrbom za obvod Mojšova Lúčka bolo 

vysvetlené , ţe stretávať sa raz do týţdňa v dĺţke 

dve hodiny vo večerných hodinách v priestore 

školy je problém z organizačných dôvodov ako 

otvárať školu, upratovať priestory, zatvárať školu, 

zapínať alarm, ......taktieţ z hygienických dôvodov 

a z hľadiska BOZP. Dohodli sme sa , ţe im 

vyjdeme v  ústrety pri jednorazových akciách 

napríklad Mesiac úcty k starším , novoročné 

posedenie atď. s čím súhlasil aj pán poslanec.

Október 2012
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27 MŠ má problém s diviakmi, ničia plot a ryjú po školskom dvore 8 Zástranie 24.10.2012

Vo veci bude riaditeľstvo MŠ-Zástranie v 

spolupráci s p. poslankyňou p. Smikoňovou na 

odporúčanie konzultovať poškodenie oplotenia 

materskej školy aj s Poľovníckym zväzom v 

Tepličke nad Vávom,pod ktorého revír spadá aj 

okolie materskej školy. Uvedená situácia sa  rieši 

aj v spolupráci s odborom dopravy p. 

Moravčíkovou.

Vzhľadom na to,ţe je zimné obdobie,riešenie 

ohľadom opravy oplotenia je pozastavené a rišiť sa 

začne v jarnom období. 

 


Február 2013

28
Oprava budovy školky – dohodnúť sa školský a sociálny odbor – polovička budovy sa 

opravuje /časť školky / a druhá nie /klub dôchodcov/
7 Stráţov 12.2.2013
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1
Zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie grantov z grantového systému mesta pre 

jednotlivé mestské časti
2 2.2.2011

Rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci 

grantového systému mesta záleţí od podania projektu a 

od hodnotenie komisií, ktoré sú zloţené z predsedu a 3 

členov – 3 poslanci. Konečné rozhodnutie je na 

primátorovi mesta. Naše oddelenie systém zabezpečuje 

len organizačne a metodicky. Nemôţeme vstúpiť do 

samotného procesu. Vţdy závisí od kvality samotného 

projektu – prínos pre komunitu, filantropia, 

zaangaţovanie verejnosti. Úprava pravidiel VZN 2/2012.

2 Umoţnenie vyuţitia novej telocvičnej všetkým obyvateľom sídliska Hájik 5

Ţiadna základná škola neposkytuje priestory telocvične 

širokej verejnosti. Všetko sa deje na základe zmluvných 

vzťahov medzi subjektom a vedením školy. Vzhľadom k 

tomu, ţe je to priestor, ktorý má v prvom rade slúţiť na 

vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí, prioritne sú 

telocvične vyuţívané na tieto účely. Ak chce organizácia 

vyuţívať telocvičňu, musí vstúpiť do zmluvného vzťahu ( 

zodpovednosť za majetok, za cvičencov atd. ). a tu je 

problém, pretoţe na Hájiku sa nesmie telocvičňa 

prenajať počas 5 rokov, nakoľko je vystavaná z EU 

finančných prostriedkov a uţívateľ by nemal mať z nej 5 

rokov zisk. Vyuţíva sa len pre krúţkovú činnosť detí a 

mládeţe a na výučbu telesnej výchovy.

3

Vzhľadom na informáciu o rušení základnej školy poţadujú občania pri návrhu 

nového vyuţitia objektu školy vyčleniť pre nich priestory pre kultúrno- spoločenské 

aktivity. Za týmto účelom predpokladajú potrebu 2-3 miestností s nevyhnutným 

sociálnym zázemím. Bolo by ţiaduce, aby pri návrhu vyuţitia priestorov školy bol 

prítomný aj poslanec, ktorý by prezentoval záujmy občanov 

6
Mojšová 

Lúčka
22.3.2011

Čo sa týka Mojšovej Lúčky – budova základnej školy a 

priľahlých objektov je majetkom vodohospodárov. V 

prípade, ţe v budúcnosti sa bude vyuţívať budova pre 

iné účely, je nutné zmeniť účel nájmu ( v prípade, ţe 

bude základná škola presunutá ), nakoľko je teraz účel 

nájmu prevádzka ZŠ. Pre dobudovanie ostatných 

objektov je  potrebné vstúpiť do jednania na najvyššej 

úrovni mesta a vodohospodárov.

4 Dobudovať spoločenský dom(objekt CD) pre potreby občanov 6
Mojšová 

Lúčka
25.1.2011 viď por.č. 3

5 Dobudovať spoločenské priestory v podkroví objektu EF 6
Mojšová 

Lúčka
25.1.2011 viď por.č. 3

6 Vyuţitie KD pre aktivity detí (tanec), dospelých (aerobik), dôchodcov 8 Zástranie 31.1.2011

V Zástrarní má KD  svojho správcu p. Valachovú. 

Moţnosti vyuţitia sú, ale musia sa riadiť zmluvným 

vzťahom a hradením energie a sluţieb – nie prenájmom 

priestorov. Tie by mohli byť symbolické.

7

Organizuje sa petícia proti obnoveniu diskoték v Povaţskom Chlmci, ktoré 

znepríjemňovali ţivot celej mestskej časti. Občania nesúhlasia so záverom kontrolóra 

mesta, ţe majú venovať zvýšenú starostlivosť svojim deťom, pretoţe diskotéku 

navštevovali mladí zo širokého okolia, ktorí rušili nočný pokoj a devastovali majetok  

občanov a mesta. 

8
Povaţský 

Chlmec
24.2.2011

Sťaţnosti zatiaľ neevidujeme. V prípade, ţe príde, bude 

prerokovaná na komisii pre nebytové priestory 

a podnikateľskú činnosť. 

Január-Marec 2011
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8

Na Vlčincoch I. sú aţ 4 krčmy, ich návštevníci znepríjemňujú bývanie hlukom, 

vysypanými smetnými košmi. Po noci- je to nevhodné prostredie pre slušného 

človeka, za daţďa – zápach moču, hygiena ţiadna. Majitelia si ráno upravujú len 

kúsok tesne pred vchodom. Obyvatelia by uvítali večerné zatváracie hodiny krčiem 

do 22.00 hod.- rušia nočný kľud. 

4 7.4.2011 OKŠCRaMR

Obmedzenie otváracích hodín na základe uvedených 

skutočností nemá oporu v ţiadnej legislatívnej norme, 

ani VZN mesta. Podnety, ktoré sú uvádzané občanmi 

majú súvis s dodrţiavaním verejného poriadku a 

občania by mali na tieto skutočnosti upozorniť mestskú 

políciu. Na skrátenie prevádzkového času zo strany 

mesta musí byť odôvodnené - evidované porušenie 

9

Pred povolením prevádzky pohostinstva v KD, ktoré bude prevádzkovať p. Čermák, 

je nevyhnutná dohoda s p. Kubom ako so susedom kvôli otváracím hodinám 

a zabezpečeniu nočného pokoja. Táto poţiadavka je vznesená na základe 

negatívnych  skúseností z minulosti. Je preto potrebné, aby odbor majetkový 

a právny zabezpečil takúto dohodu oboch strán. 

6 Trnové 29.3.2011 OKŠCRaMR
Prevádzka bola zrušená a mesto neuvaţuje o novom 

nájomníkovi s povolením na prevádzkovanie 

reštauračných sluţieb.

10 Moţnosť umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia 6 Bytčica 28.1.2011 OKŠCRaMR
Odbor neeviduje ţiadnu poţiadavku od podnikateľského 

subjektu na uvedenú aktivitu.

11 Koncepcia a spôsob parkovania pri novorealizovanej Telocvični ZŠ Hliny V. 2 OKŠCRaMR

Spôsob parkovania bol riešený v roku 2010. Spravila sa 

príjazdová cesta na školský dvor ZŠ Javorku, kde môţu 

autá parkovať. Parkovacia plocha je dosť veľká na to, 

aby uspokojila všetkých návštevníkov haly. Sú však 

jedinci, ktorí z pohodlnosti parkujú na ceste pred halou. 

Moţno treba len znovu trochu osvety, aby sa vyuţívalo 

parkovanie za školou na uvedenej ploche.

12 Nové plochy športovísk a plôch pre oddychové aktivity pre všetky vekové kategórie. 2 OKŠCRaMR

V roku 2009 sa spracovala štúdia revitalizácie 

športových plôch na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik. 

Boli určené plochy na revitalizáciu pre športové účely. 

Predovšetkým išlo o plochy, ktoré mali pôvodne slúţiť 

na tento účel, pokrývali jednotlivé časti sídlisk,  mal sa 

opraviť asfalt a zakúpiť športové vybavenie ( basket 

koše, brány, koly na volejbal, nohejbal atd. Faktom 

zostáva, ţe v rozpočte sa nenašli finančné zdroje na 

toto jednoduché riešenie športovísk.

13

Revitalizácia futbalového ihriska na ZŠ Martinská, resp. v areáli inej ZŠ v pôsobnosti 

mesta spolu s vybudovaním sociálneho zázemia pre fungovanie futbalového klubu 

Vlčince - novovytvorený FC Vlčince by vyplnil medzeru v systéme zapájania 

Vlčinčiarov do športových aktivít. Klub by disponoval všetkými mládeţníckymi 

kategóriami plus seniorským tímom, ktorý by reprezentoval Vlčince v oblastnej 

futbalovej súťaţi (poţiadavka od občanov). 

4 OKŠCRaMR

V prvom rade je potrebné riešiť túto otázku s príslušným 

riaditeľom školy, ktorý má v správe majetok. 

Revitalizácia futbalového ihriska nie je náročná, pokiaľ 

je dostačujúci povrch terénu ( je tam škvára ), v prípade 

zatrávnenia alebo umelej trávy je finančný dopad na 

rozpočet mesta oveľa vyšší. Vybudovanie zázemia – je 

potrebné určiť, kde by zázemie malo byť a čo všetko by 

malo zahŕňať- jedná sa o plochu a funcionalitu – sprchy, 

šatne, sociálne zariadenia atd. Určite by to malo fiškálny 

dopad na rozpočet mesta. 

Apríl 2011

Investičné a neinvestičné zámery
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14

Revitalizácia detských ihrísk a športovísk, ich oprava, dosypať pieskoviská, osadiť 

lavičky, opatriť tabuľou „Zákaz vodenia psov“, asfaltové ihrisko opatriť minimálne 1 

basketbalovým košom.  

4 OKŠCRaMR

V roku 2009 sa spracovala štúdia revitalizácie 

športových plôch na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik. 

Boli určené plochy na revitalizáciu pre športové účely. 

Predovšetkým išlo o plochy, ktoré mali pôvodne slúţiť 

na tento účel, pokrývali jednotlivé časti sídlisk,  mal sa 

opraviť asfalt a zakúpiť športové vybavenie ( basket 

koše, brány, koly na volejbal, nohejbal atd. Faktom 

zostáva, ţe v rozpočte sa nenašli finančné zdroje na 

toto jednoduché riešenie športovísk. tabuľky zákaz 

vodenia spov boli v roku 2012 osadené.

15

Zabezpečiť kamerovým systémom priestor  budovy Gymnázia na ul. Varšavskej, 

námestie Jána Pavla II a okolie všetkých škôl ako ochrana pred vandalmi, 

neţiaducemu správaniu sa mládeţe, bezdomovcov a proti psičkárom na zakázaných 

miestach v okolí škôl. 

4 OKŠCRaMR
Budova Gymnázia je v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 

Kamerový systém rieši MP pre jednotlivé mestské časti. 

16
Vybudovať verejnosti prístupný športový areál v priestore medzi ulicami Petzvalova, 

Korzo a Jura Hronca. 
5 OKŠCRaMR Viď predchádzajúce k športovým areálom 

17 Vybudovať free wifi HOT SPOT – bezplatná internetová zóna. 5 OKŠCRaMR
free wifi zóna je na mariánskom námestí a v budove 

MsÚ

18 Vybudovať nejaký okruh pre korčuliarov na kolieskových korčuliach, resp. beţcov  5 OKŠCRaMR
 Okruh vybudovaný v spolupráci s mesto na vodnom 

diele

19 Vybudovanie športoviska pre deti a mládeţ . 8 Budatín OKŠCRaMR

V mestskej časti Budatín sa riešilo aj detské ihrisko. Pri 

riešení tohto problému bolo ťaţké nájsť pozemok, kde 

by sa ihrisko dalo vybudovať. Najjednoduchším riešením 

by bolo pri  vybudovaní športoviska vyuţiť areál 

základnej školy – je to myšlienka aj vedenia školy. 

Potrebná analýza vyuţitia a finančných nákladov. 

20
Vybudovanie multifunkčného ihriska, podmienky pre deti, dorast aj dospelých na 

športové aktivity, 
8

Povaţský 

Chlmec
OKŠCRaMR

Je potrebné zistiť, či vôbec v PCH existuje pozemok 

mesta, kde by sa daná poţiadavka dala realizovať. 

21

Príspevok na činnosť miestneho futbalového oddielu – okrem futbalu pre dospelých 

sa staráme o športové aktivity ţiakov a dorastencov, ročné náklady na prevádzku 

klubu sú v priemere 5710 € 

8
Povaţský 

Chlmec
OKŠCRaMR VZN 2//2012 - športové dotácie

22

Ul. Dolný Val – Trhovisko – predávajúci rozširujú stánky, tovar aj na príjazdovú 

pozemnú komunikáciu  – prechod chodcov a ostatných motorových vozidiel – 

obmedzený

1 15.6.2011

V súčasnej dobe je mestský pozemok na starom 

trhoviskuzadanie vymeranie presných hraníc pozemku 

mesta. Do konca novembra /2012 budú hranice 

vyznačené bieluo farbou a následne budeme prísne 

sledovať záber verejného prioestranstva, aby 

nedochádzalo ku kolízám. 

Jún 2011

4.3.2013/14:32 Poziadavky_VMC_201302/Kultúra 28/90



Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor sociálny a zdravotný
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1
Informovať o moţnosti prispieť na stravu pre dôchodcov zo strany mesta tak, aby 

obed nebol drahší ako 1,50euro a zabezpečenie jeho dovozu do Budatína
8 23.3.2011 odpoveď odoslaná poslancovi emailom

2
V objekte kultúrneho domu pripraviť miestnosť pre seniorov s moţnosťou pripojenia 

na internet
6 Bytčica 14.3.2011 OSaZ poţiadavka je v riešení

3

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.  

1 OSaZ

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.  

Január-Marec 2011

Marec 21011

Investičné a neinvestičné zámery
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4

Zriadiť multifunkčné mestské stredisko sociálnych sluţieb so zavedením 

kompletného sociálneho poradenstva, zavedením prepravnej sluţby s doprovodom a 

hospicovou starostlivosťou pre seniorov. 

4 OSaZ

Základné sociálne poradenstvo je poskytované na Odbore 

sociálnom a zdravotnom na MsÚ mesta Ţilina, vo všetkých 

zariadeniach SS verejných i neverejných, kde poradenstvo 

poskytuje sociálny pracovník a na VÚC v Ţiline na Odbore 

sociálnom. Dnes v meste Ţilina existujú poradne na úrovni 

základného sociálneho poradenstva a špecializovaného 

sociálneho poradenstva. Sú to neziskové organizácie, 

občianske zdruţenia, cirkevná organizácia, ktorým mesto 

poskytuje dotáciu aj na tieto účely. Mesto Ţilina sa nebráni 

vytvoreniu multifunkčného mestského strediska pre sociálne 

sluţby, ale momentálne je stav taký, ţe finančná situácia mesta 

to nedovoľuje.

 Odbor sociálny a zdravotný robil prieskum ohľadom zriadenia 

zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťaţkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zistili 

sme, ţe je väčší záujem občanov o Denný stacionár a 

zariadenie opatrovateľskej sluţby, pri ktorom by sa mohla zriadiť 

aj prepravná sluţba. Pri získaní akejkoľvek dotácie EÚ fondov 

na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia, by Mesto Ţilina mohlo 

zrealizovať uvedený zámer. 

5 Zriadiť mestskú práčovňu. 4 OSaZ Závisí od finančných moţností mesta.

6
Akou formou bude Mesto Ţilina realizovať príspevky schválené vládou pre občanov s 

dôchodkom niţším ako 305 eur
6 Bytčica 13.6.2011

Poberatelia dôchodku , ktorých výška dôchodku nepresahuje 

305 € ( nepracujúci poberatelia starobného dôchodku, 

predčasného,

Invalidného dôchodku ) predloţia k nahliadnutiu rozhodnutie 

Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku  v roku 2011 alebo 

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. 

Januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške 

poberaného dôchodku, majú nárok na potravinovú pomoc 

pomer múka : cestoviny 1 : 1 alebo sa môţe rozdeľovať na 

základe poţiadavky aj v inom pomere, ale nesmie prekročiť limit 

na 1 osobu, t.j. max 20 kg múky a 20 kg cestovín. Akcia platí do 

konca roka. Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v 

jednotlivých obciach budú oznámené prostredníctvom 

charitatívnych organizácií.

September 2011

Jún 21011
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7 Záujem o obnovenie detskej poradne v KD Zástranie 8 Zástranie 30.9.2011

Dobrý deň,

dovoľujem si Vám zaslať vyjadrenie na základe nášho 

dnešného telefonického rozhovoru, vo veci obnovenia detskej 

poradne v mestskej časti Zástranie.

Tieto poradne v Zástraní boli zrušené od februára roku 2004, 

nakoľko výrazne poklesla natalita v danej časti a vzhľadom k 

blízkosti sídla detskej ambulancie v Ţiline/ kde je kompletne 

dostupná následná zdravotná starostlivosť, laboratórium, 

lekáreň/, ďalej vzhľadom k dodrţiavaniu zákonov č.577/2004 

Z.z., č.576/2004 a č.578/2004 Z.z., všeobecnému záväznému 

predpisu MZ SR z 10. septembra 2008 a licencie vydanej VUC 

Ţilina na prevádzkovanie ambulancie všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti v odbore pediatria a urgentná starostlivosť, nie je 

moţné pokračovať vo vykonávaní týchto detských poradní v 

časti Zástranie/ neberiem v úvahu ekonomické, profesionálne 

dôvody/ .

V stručnosti, podstata spočíva v tom, ţe podľa zákona sa 

navštevuje v domácom prostredí len novorodenec do dovŕšenia 

48 hodín od prepustenia z nemocničného zariadenia.

Ostatné preventívne vyšetrenia sa musia vykonávať v 

ambulancii podľa platnej legislatívy.

Ďalším problémom je očkovanie- dodrţiavanie chladového 

reťazca očkovacej látky, dozor po podaní očkovacej látky a 

eventuálne ďalšie zvládnutie moţných okamţitých ţivot 

ohrozujúcich neţiaducich reakcií po očkovaní, ostatné problémy 

vo veci očkovania radšej ani nebudem rozoberať.  

Ďalším problémom je málo detí v danej lokalite- u mňa je počet 

detí vo vekovej skupine  do 15 mesiaca ţivota/ pretoţe tam je 

najviac prevencií/ z celkového počtu vekovej skupiny  len 3.5%, 

celkovo 6 detí. Kaţdý má podľa zákona slobodný výber 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti .Je na kaţdom z nás, či 

sa rozhodne pre kvalitu alebo okamţitú dostupnosť s 

obmedzenými moţnosťami.

Kaţdá poisťovňa má inú vekovú schému pre vykonávanie 

prevencie hlavne u tejto vekovej skupiny detí do 15 aţ 18 

mesiaca ţivota , takţe je reálne, ţe budem robiť v priebehu 

mesiaca len poradňu pre jedno dieťa v Zástraní. To uţ vôbec 

nehovorím o ekonomickom efekte- prevádzkové náklady na 

Apríl 2012

8

Občania, ktorí odoberajú stravu z verejnej kuchyne mesta Ţilina na sídlisku Vlčince 

sa sťaţujú, ţe najmä v piatok, keď si objednávajú bezmäsitú stravu, im je vydávaná 

iná strava ako si objednali, prevaţne mäsitá.  

6
Mojšová 

Lúčka
24.4.2012

Po preverení veci s vedúcou jedálne pre dôchodcov sa 

prišlo na to, ţe chyba sa mohla stať pri výdaji stravy 

bezmäsitej za mäsitú iba pri zastupovaní opatrovateľky 

pri dovoze stravy do domácnosti klientovi. Poţiadavka 

zo strany občanov je uţ v riešení.

9 Občania sa opakovane sa pýtajú na potravinovú pomoc 8
Povaţský 

Chlmec
26.4.2012

V tomto momente je potravinová pomoc zastavená. 

Treba počkať ako sa rozhodne nová vláda.

Jún 2012
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10
Rušivá vulgárna suseda, ako sa dá zariadiť jej liečba, hľadať pomoc u MP – mravné 

ohrozenie detí, trestné stíhanie a ochranná liečba
8

Povaţský 

Chlmec
26.6.2012

Pokiaľ nie je pani zbavená svojprávnosti, MsÚ s tým nič 

neurobí. Tu musí konať v prvom rade rodina ( rodinní 

príslušníci ). Treba podať písomnú ţiadosť na ÚPSVaR, 

ţe matka zanedbáva starostlivosť o deti. To môţu aj 

susedia napísať. Pokiaľ má pani psychickú poruchu, tak 

treba volať rýchlu zdravotnú sluţbu a hospitalizovať na 

psychiatrickom oddelení, ale iba v tom prípade, keby 

mala nepríčetné chovanie.

Február 2013

11
Oprava budovy školky – dohodnúť sa školský a sociálny odbor – polovička budovy 

sa opravuje /časť školky / a druhá nie /klub dôchodcov/
7 Stráţov 12.2.2013

OSZ nemá vyčlenené finančné prostriedky pre 

tento účel a ani mu nepatrí budova, časť budovy je 

v prenájme.
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor bytový
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1

Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská. Pán Zelný odovzdal výboru 

petíciu obyvateľov bytov ulice Nanterská, vchody 1, 2, 3 vo veci úpravy  odstavnej 

plochy pre kontajnery komunálneho a triedeného odpadu z dôvodu, ţe ulica je úzka. 

Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu 

dopravnou nehodou. Ţiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu, 

umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s  

týmto  upozornil, ţe majú vedomosť o tom, ţe v bytoch býva viac osôb, častokrát 

nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám 

zrejme nezákonne, ktorí tieţ za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so 

správcom obytných domov vykonať kontroly uţívateľov bytu a v prípade pochybností 

oznámiť príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu. 

4 5.5.2011 OB

poţiadavka evidovaná, priľahlý pozemok je vo 

vlastníctve mesta,vzhľadom na súčasnú finančnú 

situáciu mesto neplánuje s výstavbou odstavnej plochy, - 

nepatrí do kompetencie odboru bytového

2 Nájomné byty- prešetrenie oprávnenosti výšky poplatkov za servis a údrţbu výťahov 5 6.6.2011 v riešení - Ţilbyt uzatvorí novú zmluvu

Máj 2011

Jún2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor stavebný
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1

Stavba Mirage: podľa dodatočného stavebného povolenia sa mala časť stavby zbúrať 

a či sa táto zbúrala.Ak nie, tak kto podpísal dodatočné povolenie aj na tú časť a prečo. 

Dodatočné stavebné povolenie z 19.10.2010 vyvoláva dôvodné podozrenie z 

ovplyvňovania zodpovedných pracovníkov MÚ. 

1 23.2.2011 V dodatočnom stavebnom povolení bolo aj rozhodnutie o odstránení časti stavby, ktorá mala ďalej pokračovať. 

Investor poţiadal o obnovu konania konania, vzhľadom na posudok statika a moţnosť ukončenia stavby v súčasných 

hraniciach a v súčasnom objeme. Rozhodnutie, ktorým sa povolila obnova konania bolo vydané dňa 28.4.2011 (PP 

dňa 30.5.2011), následne bolo dňa 14.7.2011 vydané dodatočné stavebné povolenie, PP 8.8.2011. Dňa 13.9.2011 

bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu, PP 15.9.2011.

2

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. 

1 9.3.2011 V uvedenej veci stavebný úrad poslal vysvetlenie pani poslankyni Brezovskej dňa 14.03.2011 v nasledovnom znení:

3
Informovať o priebehu výstavby v medzibloku na Piešťanskej ul. 

4 10.2.2011 O výstavbe v medzibloku na Piešťanskej ulici nemám zatiaľ hodnoverné informácie, nakoľko neviem názov stavby 

ani investora a Ing.Domanická, ktorá má lokalitu  pridelenú je po operácii PN. ( má nastúpiť 18.04.2011 )

4 Označenie ulíc na sídlisku po zateplení panelákov 3 1.2.2011 Označenia ulíc po zateplení obytných domov musí reinštalovať stavebník, alebo dodávateľ.

5

Pomenovanie a označenie ulíc 8 Zádubnie 2.2.2011 Pomenovanie a označenie ulíc v Zádubní a Zástraní -  v týchto mestských častiach nie sú ulice pomenované.

6
Chýbajúce názvy ulíc 

8 Zástranie 31.1.2011 Pomenovanie a označenie ulíc v Zádubní a Zástraní -  v týchto mestských častiach nie sú ulice pomenované.

7

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. 1 6.4.2011 OS
Pri povoľovaní terás na Národnej ulici sú zabezpečené prechody pre chodcov a vozidiel hasičskej a záchrannej 

sluţby, v opačnom prípade zjednáme nápravu

8

Označiť ulicu jej názvom Černovská a aj vchody 1-4, vchod 5 obytného domu D a blok 

C, ktoré sú v správe Byttermu. Zrejme ide o nelogické číslovanie, ktoré by malo byť 

označené postupným radom číslovania. 4 7.4.2011 OS

Po sčítaní 

obyvateľov V dobe sčítania obyvateľov sa nemôţu meniť čísla domov a ulíc, bude sa to riešiť neskôr.

9

Pán Horváth(č.d. 339) ţiada, aby aby mu stavebný úrad odpovedal na jeho sťaţnosť z 

roku 2010 č. 8476/2010-15906/201. Po obhliadke susedského sporu pracovníčkou p. 

Hudcovskou nebol o výsledku informovaný. 8 Brodno 6.4.2011 OS Máj 2011

Odpoveď na sťaţnosť bola p. Horváthovi zaslaná v júli 2010, prevzal ju, bola zaslaná výzva stavebníkovi, ktorí doplní 

potrebné doklady a stavebné konanie bude pokračovať. Pán Horváth prišiel na stavebný úrad dňa 23.5.2011, bol 

upovedomený o ďalšom postupe

10

P. Laščiak sa zaujímal  o územný plán mesta Ţilina- kedy bude právoplatný a kedy 

bude môcť dostať územné rozhodnutie na svoj dom. Situácia sa ťahá uţ takmer 5 

rokov. 6 Trnové 12.4.2011 OS December 2011Územný plán je schválený a platný. Územné rozhodnutie je vydané

11

Označenie ulíc na sídlisku (po zateplení panelákov neboli dodané.) 

3 OS
Po zateplení bytových domov spätnú inštaláciu názvov ulíc, súpisných a orientačných čísiel a iných pôvodných 

označení musí zabezpečiť dodávateľ stavebných prác, alebo správca bytového domu. 

12

Umiestnenie informačných tabúľ.  

3 OS
Po zateplení bytových domov spätnú inštaláciu názvov ulíc, súpisných a orientačných čísiel a iných pôvodných 

označení musí zabezpečiť dodávateľ stavebných prác, alebo správca bytového domu. 

13
Rozostavaná budova, ktorá dlhé roky znepokojuje obyvateľov sídliska.  

3 OS
Na nedokončenej stavbe sme vykonali štátny stavebný dohľad a investor ( DREVONA HOLDING Bratislava ) 

vykonáva opatrenia v zmysle záverov vykonaného ŠSD. 

14

Zastavenie ďalšej výstavby nových bytov (rodinných domov), kým nebude vyriešená 

dopravná situácia v Závodí (alebo aspoň čo najskôr schváliť Územný plán mesta, aby 

bol jasný smer rozvoja sídliska)  5 OS
Stavebný úrad musí postupovať podľa platného územného plánu mesta a teda nemôţe svojvoľne zastaviť výstavbu 

v nejakom území. Po schválení nového územného plánu sa bude riadiť týmto dokumentom. 

15
Asanácia stavby „Stará vyhňa“ na Námestí dona Bosca.  

7 OS

Odstránenie stavby môţe povoliť stavebný úrad na základe ţiadosti vlastníka stavby, nariadenie odstránenia 

nepovolenej stavby nasleduje po stavebnom konaní o dodatočnom povolení stavby v ktorom sa preukáţe, ţe stavba 

je v rozpore s verejným záujmom. 

16
Plán inţinierskych sietí na lokalitu Lány (budúca výstavba IBV)  

8

Povaţský 

Chlmec OS Plány na budovanie inţinierskych sietí nezabezpečuje stavebný odbor mesta, to je investičná činnosť 

Január-Marec 2011

Apríl 2011

Investičné a neinvestičné zámery
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17

Doplniť názvy ulíc v Zástraní a zabezpečiť ich označenie  

8 Zástranie OS

Na návrh poslanca mestského zastupiteľstava za miestnu časť zvolá p.Mravcová názvoslovnú komisiu, ktorá 

navrhne názvy ulíc. Po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve dá tabuľky s názvami vyrobiť vo firmr ZNAK a tieto 

následne osadí firma Ţivo. V čase tesne pred sčítaním obyvateľstva sa táto činnosť nesmela  vykonávať. 

18

Oznámenia o stavebnom konaní na verejnej tabuli -  občania ţiadajú vysvetlenie, 

prečo nedostáva o stavebnom konaní informáciu susediaci vlastník, prečo sa aj v 

prípadoch známeho vlastníka vyuţíva iba verejná vyhláška
8

Povaţský 

Chlmec 28.4.2011

Oznámenie o stavebnom konaní sa doručuje verejnou vyhláškou pri líniových stavbách a  v konaní s veľkým počtom 

účastníkov. V prípade, ţe časť účastníkov nie je známa, týmto sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou a všetkým 

známym účastníkom priamo na ich adresu.

19
Vyzvať občanov na verejnú diskusiu k názvu námestia v Povaţskom Chlmci

8

Povaţský 

Chlmec 28.4.2011
Námestie bolo pomenované "Chlmecké námestie".

20

Pomenovanie ulíc –mesto tvrdí, ţe Zástranie nemá názvy ulíc, na internete sú 

uvedené názvy, aj RZS hľadá pacientov podľa nich. Ţiadať mesto o vysvetlenie.

8  27.5.2011

Nemá názov a nič sme na stránku mesta nedali.

21

Ulica Komenského - Mostná rozostavaná budova a okolo nej nahádzané odpadky. Nie 

je tu moc zo strany mesta prikázať upratať, oplotoť zafóliovať, aby to nevyzeralo tak 

odpudivo - dnes beţné pri stavbách v centre mesta. Ak to nemá stavebné povolenie a 

nie je iné riešenie tak zbúrať - alebo dokončiť s kompromisným riešením jedno 

podlaţie a dosť, keď uţ stromy vyrúbali a postavili základy. Len uţ s tým prosím niečo 

urobiť po 6 rokoch je to hrôza- chodia dnu bezdomovci a vyliezajú odtoaľ postkany.

4x bol vykonaný štátny stavebný dohľad - je to oplotené, stavebné povolenie je právoplatné. Pravidelne to stavebný 

úrad kontroluje.

22

Občania sa vyjadrili proti ďalšiemu zahusťovaniu mesta Ţilina / výstavbe 

polyfunkčného objektu – časť Malá Praha, Ul. Suvorovova 1 1.6.2011
oddelenie architekta mesta zodpovedne posudzuje a dáva vyjadrenia špeciálne na zahusťovanie mesta podľa 

urbanistických regulatív a v súlade so stavebným zákonom

23

Pripomienky na činnosť a správanie niektorých zamestnancov Stavebného úradu, 

MsÚ Ţilina      1 1.6.2011
konkrétne kto a kedy?

24 Neoznačené ulice     3 7.6.2011 vyriešené

25

Nelogické číslovanie vchodov a označenie ulíc Černovskej a Sv. Gorazda nesúvisí len 

so sčítaním obyvateľov 2011, ani s voľbami, či referendom, pretoţe to trvá niekoľko 

rokov, a vôbec, ak sa dostane človek z iného územného obvodu, ktorý nepozná 

konkrétne miesto, nemôţe sa riadne orientovať, pretoţe paneláky nie sú označené ani 

ulicami, preto navrhuje k tabuľkám s číslami, ktoré sa dávajú na domy, pridať aj 

označenie ulice. Dokonca, niektoré paneláky majú dve ulice a to jednu z jeden strany 

a druhú ulicu z druhej strany. Tam, kde to bolo vymaľované, farba vybledla a nie je 

zrejmé, na akej ulici panelák stojí. 4 Vlčince I. 2.6.2011

prípad ul. Černovská a sv. Gorazda tieţ nie je jednoduchá záleţitosť, lebo sa jedná o zmeny trvalých pobytov. 

Tabule s názvom ulice sa dávajú len na začiatok a koniec ulice, nie ku kaţdému paneláku. Názvy obojstranných ulíc 

na jeden panelák sa nebudú dať zmeniť, nemôţu sa meniť trvalé pobyty

26

Osadenie orientačných značiek s názvom ulíc (opakované blúdenie záchrannej 

zdravotnej sluţby pri vyhľadaní starej Mojšovej Lúčky) 6

Mojšová 

Lúčka 14.6.2011
treba zváţiť, či na pár domov sa má dať ulica

Október 2011

27

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

bude vykonaný štátny stavebný dohľad, v prípade porušenia VZN začne stavebný úrad konanie o dodatočnom 

povolení stavby, prípadne konanie o odstránení stavby. VZN bolo zrušené.

28

Pán Obrcian, poďakoval výboru za zabezpečenie urgentnej opravy lampy verejného 

osvetlenia na ul. Černovskej. Vyslovil nespokojnosť s predloţeným riešením 

dopravnej situácie na Vlčincoch I.. Poţadoval však, aby Mesto v spolupráci s OSBD  

ul. Tulská, na Vlčincoch, nakoľko po rekonštrukcii paneláku nedošlo k obnoveniu 

označenia vchodov, zabezpečilo označenie vchodov č. 1 – 4 (bývalý blok C), Vlčince 

I.,           ul. Černovská a blok D vchod 5 a označenie ulíc formou orientačných tabúľ, 

pretoţe orientácia v tejto časti je nemoţná.
4 6.10.2011

zabezpečenie osadenia tabúľ označujúceho vchody, ktoré boli uţ v minulosti označené, nie je v kompetencii 

stavebného úradu, ale správcu bytového domu, v tomto prípade OSBD

29

Po informácií o tzv. stráţnom domčeku pri ţelezničnom priecestí pri Budatínskom 

zámku boli občania informovaní, ţe tento objekt rieši ŢSR (Ţeleznice slovenskej 

republiky) formou predaja. Občania poţadujú, aby mesto Ţilina vyzvalo vlastníka t.j.  

ŢSR, aby do doby predaja objekt zabezpečili tak, aby tam nemohli vstupovať deti, 

ktoré sú ohrozované na ţivote a zdraví, pretoţe tento objekt je v havarijnom, 

rozsýpajúcom sa stave. 
8 Budatín 4.10.2011

Mesto Ţilina nie je stavebným úradom pre danú stavbu. Pre stavby na pozemku vo vlastníctve Ţelezníc SR a v 

ochrannom pásme ţelezníc sú stavebým úradom Ţeleznice SR. Listom primátora upozorníme na skutočnosť, ţe ako 

vlastník stavby musí stavbu udrţiavať v dobrom stavebno-technickom stave - táto povinnosť vyplýva zo stavebného 

zákona

Máj 2011

Jún 2011
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30

Pomenovať ulice v Zástrní, uţ nestačí číslovanie domov, je to neprehľadné a 

spôsobuje občanom problémy.
8 Zástranie 28.10.2011

odo dňa  vyhlásenia volieb nemoţno aţ do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov 

obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb

November 2011

31

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

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

odstranovanie.

32

Na zateplených panelových domoch – do izolačných vrstiev obyvatelia osadzujú 

parabolické antény . Poţiadavka - umiestnenie antén.  1 2.11.2011 Musí riešiť spravca byt. Domu.

33

Pán za obyvateľov Vlčiniec: Navrhuje na centrových miestach medzi Vlčincami I. a II, 

Vlčincami II. a III, obchodné miesto na Vlčincoch III, medzi Poštou 8 a Vlčincami IV., 

teda osadiť aspoň 4 kusy orientačných tabúľ s uvedenými smermi na ulice v danom 

mieste z dôvodu lepšej orientácie obyvateľov Vlčiniec, ktorí často majú starosti s 

navigáciou návštevníkov, lebo spleť ulíc je neprehľadná, ako aj tým návštevníkom, 

ktorí cielene navštívia Vlčince.
4 3.11.2011 bude riešené aţ v rámci MIS

34

Upozorniť MAX na odpratanie zeminy, ktorú nahádzali okolo svojho domu a tým 

zahádzali aj priľahlý chodník 4 3.11.2011 vyriešené

34,5
Ţiadal  zúţenú cestu pri reštaurácii Tulák (terajšie parkovisko) zrušiť a rozšíriť     cestu 

, vyvlastniť vo verejnom záujme.
4 3.11.2011 nerieši stavebný úrad, je to v kompetencii odboru dopravy

35

Občania navrhujú , aby sa pri vstupe do Mojšovej Lúčky umiestnila orientačná tabuľa, 

na ktorej budú smerovníky k jednotlivým uliciam – k tomuto podnetu nie je k dispozícii 

stanovisko MsÚ 6

Mojšová 

Lúčka 30.11.2011 v riešení, bude sa riešiť po pomenovaní ulíc

Január 2012
36 Je nutné riešiť pomenovanie ulíc  v Zástraní. 8 Zástranie 25.1.2012 Aţ po volbách. Kvôli moratóriu. v riešení

Február 2012

37

Občania ţiadajú o asanáciu budovy bývalej MŠ v Bytčici z dôvodu jej nevyuţívania a 

zlého technického stavu 6 Bytčica 15.2.2012 Budova bude zbúraná v roku 2013, rieši odbor právny a majetkový.

38
Zabezpečiť označenie ulíc a domov podľa skutkového stavu

7

Ţilinská 

Lehota 7.2.2012 Situácia sa rieši. Rieši sa vo viacerých mestských častiach spolu.

Marec 2012

39

Elektronicky podnet Ing. Frajtovej zo dňa 28. 02. 2012:

Akcia "bilbordy" sa mi zdá v Ţiline skončila fiaskom. Okrem odstránenia jedného 

bilbordu za účasti p. primátora a televízie, sa nič nezmenilo. Mám dokonca dojem, ţe 

ďalšie pribudli. Ak sa mýlim, budem rada keď ma presvedčíte o opaku. Zároveň znova 

apelujem na skultúrnenie Ţiliny odstránením bilbordov, pretoţe mesto Ţilina vyzerá 

pre návštevníka z iného mesta ako cirkus a nie ako perla horného Povaţia. Jedná sa 

o centrum mesta, hlavne ul. Kálov, pokračujúc ku ţelezničnej stanici, smerom k 

Štefánikovmu námestiu aţ po Studničky.  

4 1.3.2012
Toto je celoslovenský problém. Mesto musí postupovať v zmysle legislatívy, a to je v prípade odstránenia 

nelegálneho billboardu zdĺhavá činnosť.

40 Opätovná poţiadavka o asanáciu budovy bývalej MŠ 6 Bytčica 14.3.2012 Budova bude zbúraná v roku 2013, rieši odbor právny a majetkový.

41
Urgovať informačnú tabuľu slepá ulica Gavlovičova

8

Povaţský 

Chlmec 29.3.2012 odbor dopravy.

42
MZ - schváliť názov Chlmecké námestie

8

Povaţský 

Chlmec 29.3.2012 Schválené na májovom MZ.

Apríl 2012

43
Označenie ulíc a domov podľa skutkového stavu

7

Ţilinská 

Lehota 3.4.2012 Situácia sa rieši. Rieši sa vo viacerých mestských častiach spolu.

44 Opakovane ţiadané -  zbúranie vyhne – hrozí zrútenie 7 Bánová 3.4.2012 rieši sa

45

Ţiadajú oficiálne pomenovanie ulíc v Zástraní, je veľký problém dohovoriť sa v 

akejkoľvek situácii o lokalite, ktorú treba riešiť.

8 Zástranie 25.4.2012

Mesto rieši pomenovanie ulíc v Zástraní, Zádubní, Zilinskej Lehoty, Trnové.Občania dostanú moţnosť sa na 

pomenovaní ulíc podielať svojimi návrhmi.Občania sú pri premenovaní, pomenovaní ulíc mestom, oslobodení od 

platenia poplatkov pri výmene dokladov (obč. preukaz, atď...). Tabuľky s menami ulíc su zahrnuté v rozpočte na 

2013. Materiál pôjde do Mestského zastupiteľstva po schválení názvoslovnou komisou čo najskôr v roku 2013.
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46

P. Stachová hlási, ţe kaplnka v parku podmoká, odpadáva omietka zvnútra aj zvonku, 

robí to asi 2 roky, ţiada oznámiť vec príslušným úradom, aby sa mohlo začať s 

opravou. Opravu si veriaci zaplatia. Kaplnka má 95 rokov (1918), je to majetok cirkvi, 

poslankyňa zistí, či je potrebný súhlas MÚ. 8

Povaţský 

Chlmec 26.4.2012

Za stavbu zodpovedá majiteľ. Treba podľa druhu stavebnej činnosti podať ţiadosť na stavebný úrad.Buď  ohlásenie 

alebo stavebné povolenie.

Máj 2012

47

Kto a kedy vydal stavebné povolenie na realizáciu stavieb v starej časti mesta : napr. 

na starom trhovisku, vedľa OC Smer, oproti presklenému OC Crystal a podobne ? V 

meste dochádza k zahusťovaniu  a likvidácií zelene i napriek prísľubom, prečo ?
1 2.5.2012

Na predmetné stavby vydal stavebné povolenia stavebný úrad v rozmedzí od 4/2011 do 3/2012. Všetky tieto stavby 

sú v súlade so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov (napr. Krajský pamiatkový úrad ...), tým pádom boli 

dodrţané  poţadované podmienky stavebného zákona a stavebný úrad nemal dôvod tieto rozhodnutia nevydať.

48

Ako je moţné, ţe nové budovy sú vyššie ako okolité historické domy ? Neplatia 

právne predpisy ? Neexistuje kontrola ?Týka sa to predsa MPR?
1 2.5.2012

Ku všetkým predmetným stavbám boli doloţené súhlasné záväzné stanoviská Krajského pamiatkového úradu v 

Ţiline a takisto oddelenie architektúry mesta skonštatovalo súlad s platným Územným plánom mesta Ţilina

49

OC Mirage – neupravené okolie pri OC Tesco, od Ul. Kálov – existuje stavebné 

povolenie a je ešte platné ? Kto a kedy vykonal  kontrolu prevedených prác ? 1 2.5.2012
na terénne úpravy v okolí Mirage bolo vydané stavebné povolenie 

50 Občania konštatovali, ţe Ţilina sa ţiaľ mení na betónové mesto 1 2.5.2012

51

Občania poďakovali p. primátorovi a poslancom MZ za predloţenie a schválenie VZN 

č. 11/2011 – vonkajšie obsluţné zariadenia na území mesta „letné terasy“  nenarúšajú 

historickú časť mesta,  zvýšila sa úroveň a celková kultúra. Potrebné však riešiť 

prechod pod „laubňami“. 1 2.5.2012

prechod pod "laubňami" je vyriešený

52

Problém bilbordov, ktoré bránia výhľadu na scenériu mesta a jej okolia. Napočítala 43 

bilbordov na trase od Štefánikovho námestia smerom na ul. Predmestskú, ul. Košickú 

k Tescu, ďalej smer na Vlčince pozdĺţ ul. Cyrila a Metóda napočítala 7 bilbordov. 

Poukázala, ţe sú ešte predvolebné plagáty osobností, ktorí kandidovali do volieb. 
4 3.5.2012

Momentálne prebieha pasportizácia reklamných zariadení na území mesta Ţilina. Na vyriešenie problému "billboardy" 

je potrebná zmena legislatívy.

53

Ulica v starej časti Mojšovej Lúčky od Pizzerie k záhradkárskym osadám Hýrov I. a II. 

nemá svoj názov. Historický názov ulice je Pod Hájom. Občania ţiadajú, aby mesto 

zaradilo na rokovanie zastupiteľstva bod s návrhom na pomenovanie tejto ulice s jej 

historickým názvom.   6

Mojšová 

Lúčka 29.5.2012 Situácia sa rieši. Rieši sa vo viacerých mestských častiach spolu.

Jún 2012

54

Ul. Sirotárska – bránka zavretá z dôvodu ničenia a sústavného poškodzovania 

súkromného  majetku občanmi pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok 

(hlavne v nočných hodinách) -> krádeţe medených odkvapových rýň , vykonávanie 

základných fyziologických potrieb, ničenie súkromného majetku a podobne. Majitelia 

sa však nebránia spolupráci s mestom. 

Na druhej strane podľa vyjadrenia občana prítomného na stretnutí - po rekonštrukcií 

nie je opodstatnené uzavretie ulice, vzhľadom k historickému charakteru, jediná úzka 

ulička v meste, mala by slúţiť aj iným občanom, širokej verejnosti.

1 6.6.2012 v riešení

55

Poslancom volebného obvodu č. 4 prostredníctvom predsedu JUDr. Gabriely 

Hamalovej,

Ţiadosť o vykonanie miestneho šetrenia. Ţiadame Vás o vykonanie miestneho 

šetrenia bytu vo vchode č. 15, na prízemí s číslom bytu 18, vlastník podľa LV č. 4966 

Radoslav Klago, nar. 25.01.1975, Tulská 2979/25, 010 08 ZILINA 8. Jeho adresa v 

našom vchode je: Radoslav Klago, nar. 25.01.1975, Martinská 15/18, 010 08  Ţilina 8, 

ktorý si neštandartne umiestnil na fasádu budovy klimatizáciu! Toto klimatizačné 

zariadenie umiestnil bez akéhokoľvek ohlásenia, oznámenia, povolenia!!! Vlastník 

Klago nekontaktoval ani správcu bytového domu a nemá ani súhlas nadpolovičnej 

väčšiny vlastníkov podľa zákona č. 367/2004 Z. z.. Keďţe si túto klimatizáciu 

nainštaloval, ešte k tomu na neštandartné miesto (nie pod svoje okná, ale pod okná 

susedov), nevyzval hlavne dotknutých susedov, ktorým prevádzka klimatizačného 

zariadenia zasahuje do ich verejných a aj súkromných záujmov a práv!!! Ide hlavne o 

neznesiteľný hluk a vibrácie, potom o vyfúkavaný vysokohorúci vzduch klimatizačného 

zariadenia, tento vzduch aj niekedy zapácha. Voda z tohto klimatizačného zariadenia 

voľne tečie na stenu budovy, kde táto plesní, len teraz po zateplení to nie je aţ tak 
4 7.6.2012

• Ing. Jozef Oswald, vedúci odboru stavebného: „ Samozrejme je to záleţitosť stavebného úradu. Bude vykonaný 

Štátny stavebný dohľad a podľa výsledku bude stavebný úrad konať v zmysle stavebného zákona.“

• Ing. Mária Mládenková: „Pán Radoslav Klago dňa 20.09.2011 ohlásil stavebnému úradu stavebné úpravy – montáţ 

technického zariadenia - klimatizačnej jednotky a satelitnej antény. K ohláseniu predloţil súhlas nadpolovičnej väčšiny 

vlastníkov bytov. Oznámenie k ohláseným stavebným úpravám bolo vydané 26.09.2011 pod č. 25891/2011-

48741/2011-OS – MLA.  Na základe  sťaţnosti vlastníkov bytov na hluk, vibrácie a poškodzovanie omietky bol 

vykonaný štátny stavebný dohľad, kde nebolo zistené ţiadne porušenie zákona, resp. vyhlášky. Sťaţovateľ bol o 

výsledku informovaný.

56

Poslanec Štrba informoval občanov o moţnosti pomenovania ulice, ktorá nemá svoj 

názov (spojnica ulíc Horná Trnovská a Dunajská, miestny názov Hlboká cesta). 

Prítomný občan pán Milan Vršanský, ktorý na tejto ulici býva, vyjadril názor svoj aj 

svojich susedov, aby zostal terajší stav, tzn. aby sa ulica nepremenovávala. Dôvodom 

je to, ţe si uvádzajú ako adresu Horná Trnovská, respektíve Dunajská a im ako 

občanom tento stav vyhovuje. 6 Trnové 19.6.2012

vec vyriešená, ostáva terajší stav, tzn. ulica nebola premenovaná a stavby budú priradené k ulici Horná Trnovská
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57

Nespokojnosť občanov voči SSE, napriek vyhláseniu v miestnom rozhlase nedodrţujú 

stanovené termíny, uvádzajú sa zastarané názvy ulíc, zjednotiť pomenovanie ulíc na 

MsÚ so zoznamom SSE. 

RIEŠENIE: Vyvolať stretnutie zástupcov SSE s poslancami za VO č. 6 a zástupcami 

Mesta 

6 Bytčica 20.6.2012

mesto bude iniciovať stretnutie so všetkými zainteresovanými v snahe vyriešiť tento problém

58

Stará vyhňa – havarijný stav – hrajú sa tam deti, môţe to spadnúť a spôsobiť úraz. 

Nutné doriešenie. 7

Ţilinská 

Lehota 7.6.2012 rieši sa

59

Pre rodinné domy kde pre ich nízku polohu nie je moţné napojenie na verejnú 

kanalizáciu prejednať moţnosť vydania povolení na osadenie vlastných čistiečiek 

odpadových vôd 8

Brodno, 

Vranie 20.6.2012
pokiaľ si vlastník rodinného domu poţiada o povolenie ČOV a splní všetky zákonom stanovené podmienky, stavebný 

úrad nevidí dôvod, aby predmetné ČOV neboli povolené

60

Problém občanov s čističkami – stavebný odbor dáva povolenie na krátku dobu a 

potom čo – bude kanalizácia? Čistička stojí značné financie a ţiadatelia majú váţny 

problém, ako vec riešiť 8

Povaţský 

Chlmec 26.6.2012 stavebný úrad ČOV územne povoľuje, ale stavebné povolenie vydáva Obvodný úrad ţivotného prostredia

September 2012

61

Chalupa pri kostole,  na ktorú nie je vlastník /vraj ani na katastri/ treba zbúrať, ţiada 

pán Hruška Jozef č. t. 0907076748 –bolo by vhodné ho osloviť – opakovaná ţiadosť 

!!! 7 Bánová 6.9.2012 rieši sa

Október2012

62

Riešiť umiestnenie svetelnej reklamy na ul. Uhoľná (objekt Replastu), reklamy pred 

vchodom do OC Aupark (oproti Slovenskej sporiteľni a.s.) -> reklamy v meste 

pribúdajú, niektorí občania si robia čo chcú. Odstrániť, nepovoľovať reklamy v centre 

mesta

1 3.10.2012 rieši sa

63

Mirage – tečúca voda z fontánky priamo na farské schody -> vyzvať majiteľa k 

odstráneniu „poruchy“. 1 3.10.2012 rieši sa

64
Občania navrhujú , aby sa pri vstupe do Mojšovej Lúčky umiestnila orientačná tabuľa, 

na ktorej budú smerovníky k jednotlivým uliciam
6

Mojšová 

Lúčka
18.10.2011

v riešení, bude sa riešiť po pomenovaní ulíc

65
Priestory po odstránení bufetu pri kriţovatke Tulská 6 a 7 urovnať do pôvodného 

stavu. Zároveň odstrániť z miesta prívodné elektrické vedenie. 
4 3.3.2011 rieši sa

November 2012

66

Stará vyhňa – havarijný stav – hrajú sa tam deti, môţe to spadnúť a spôsobiť úraz. 

Nutné doriešenie – opakovaná ţiadosť. 
7 Bánová 8.11.2012

67

Občania, ktorí sa v septembri prihlásili za účastníkov stavebného konania na RC 

BRO,ţiadajú vyjadrenie stavebného odboru. 8

Povaţský 

Chlmec 22.11.2012

December 2012

68

Občania Rosiniek žiadajú mesto Žilina o realizáciu aspoň pešieho prepojenia ulíc

Brezová a Rosinská cesta. Tento podnet bol riešený ešte v minulosti, nie je zo strany

mesta Žilina (riešil to útvar hlavného architekta) známe stanovisko 6 Trnové 3.12.2012

69

ul. Obeţná vo veci výstavby OC BILLA a revitalizácie zelene:

• Uţ bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu OC? Ţiadam k dispozícii presný 

stavebný zámer, dokumentáciu k stavebnému povoleniu.

4 6.12.2012 K dnešnému dňu stavebný úrad neeviduje ţiadosť o vydanie územného ani stavebného povolenia na danú stavbu.

70

Zabezpečiť pravidelné kontroly na správnosť a súlad postupu prác pri výstavbe OC a 

revitalizácie zelene. 4 6.12.2012

71 Poţiadavka na asanáciu budovy starej materskej škôlky 6 Bytčica 5.12.2012 v riešení

72
Podať informáciu, či zvierací park v Budatíne je vybudovaný oficiálne s platným 

povolením a do akej doby má na to povolenie.
8 Budatín 7.12.2012 stavebné povolenie ešte nebolo vydané, na stavebnom úrade beţí konanie

Január 2013

73

Občania vyjadrujú nesúhlas, aby v súčasnej zlej ekonomickej situácií bolo prioritou 

označovanie ulíc 8 Zádubnie 14.1.2013
Označovanie ulíc nie je prioritou mesta, ale zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. vyplýva, ţe kaţdá ulica v 

obci má mať svoje meno

Február 2013

74

V prípade výstavby OC BILLA investor by mal vybudovať aj vybavenosť v okolí 

cyklotrás a v súbehu s I/18 podľa územného plánu. 4 7.2.2013

75

Občania ţiadajú mesto Ţilina, aby vyvinulo maximálnu aktivitu voči spoločnosti 

SEVAK k tomu, aby bolo čo najskôr právoplatne vydané kolaudačné rozhodnutie a 

aby občania mohli pristúpiť k realizácii kanalizačných prípojok. 6 Trnové 12.2.2013

76

Na Štaffenovskom dvore je polozrúcaná budova, poveriť stavebný úrad, aby vyzval 

vlastníka nehnuteľnosti na zabezpečenie stavby tak, aby neohrozovala susedné 

parcely 6 Bytčica 7.2.2013
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na hlavného architekta
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1

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 rozloţenie stolov a 

stoličiek bráni plynulému prechodu/nákupu občanov a návštevníkov mesta, stoličky 

a stoly sú rozloţené aj na majetku mesta

1 4.5.2011
Dohoda bola realizovaná 24.4.2012 a sezóna 2012 uţ 

bola podľa nového reţimu.

2 Zohľadniť pripomienky občanov k územnému plánu mesta.  4 5.5.2011

Mesto sa zaoberalo pripomienkami občanov a 

prerokovalo pripomienky komisií tak, ako napr. v komisii 

územného plánovania a výstavby dňa 07. 07. 2011. 

3

Na najbliţšie zasadnutie výboru predloţiť schválený územný plán Vlčince I. a to buď 

z MsÚ, odboru dopravy alebo spoločnosťou REAL s.r.o. s tým, aby náklady ne 

realizáciu tohto projektu boli zapracované do rozpočtu mesta na budúci rok

4 2.6.2011

územný plán zóny Vlčince mesto Ţilina môţe obstarať 

aţ po nadobudnutí právoplatnosti ÚPN-M Ţilina. 

Predpoklad platnosti nového ÚPN-M Ţilina je 2. štvrťrok 

2012.

4
Za ZŠ s MŠ Sv. Gorazda a za oplotením areálu tejto školy revitalizovať priestor z 

dôvodu bezpečnosti pred neprispôsobivými ľuďmi
4 2.6.2011

revitalizácia bude pripravená s odborom ţivotného 

prostredia MÚ v Ţiline

5
Celá Ţilina je oblepená veľkými bilbordami, plagátmi, stavby vôbec nevidno, takţe 

Ţilinu nevidno a to nevadí architektovi Mesta Ţiliny?
4 2.6.2011

na obmedzenie reklamných, informačných a 

propagačných zariadení postupujeme podľa nového 

platného VZN č. 10/2011

Máj 2011

Jún 2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor dopravy a údrţby pohrebísk
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1 Obmedziť počet povolení vjazdu motorových vozidiel do Mestskej pamiatkovej 

rezervácie, do pešej zóny 
1 9.2.2011 Apríl 2011 ODÚP pripravený návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie 

vozidla v historickej časti mesta

2 Pripraviť aktuálne VZN o vjazde motorových vozidiel do pešej zóny mesta 1 9.2.2011 Apríl 2011 ODÚP pripravený návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie 

vozidla v historickej časti mesta

3 Riešenie dopravnej situácie na Kuzmányho ul., dodrţiavanie VZN 1 9.2.2011 Apríl 2011 ODÚP podľa vyjadrenia ODI iné riešenie z hľadiska dopravy nie 

je moţné.

4
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 

1 9.2.2011 2.polrok 2011ODÚP kvetináče umiestnené, zrealizovaná výmena 

elektroinštalácie v podchode

5

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. 

1 23.2.2011 Máj 2011 ODÚP zrealizované

6 Parkovanie na Lichardovej ulici - vhodné je namaľovanie parkovacích pruhov. 1 23.2.2011 2.polrok 2011ODÚP parkovanie umoţnené novým dopravným určením

7 Riešiť parkovanie áut medzi Rajeckou 1 a Rajeckou 2 - dochádza k obmedzovaniu 

chodcov. 
1 23.2.2011 2.polrok 2011ODÚP pri podozrení zo spáchania priestupkov odporúčame 

kontaktovať Mestskú políciu, 

8 Pri ZŠ Hliny VIII - autá chodia cez chodníky ku škole kde aj parkujú  a ohrozujú deti - 

treba zákaz vjazdu všetkých vozidiel.
1 23.2.2011 Máj 2011 ODÚP dopravne ošetrené, nové dopravné určenie okolo školy 

9

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. 

1 9.3.2011 ODÚP vykonané čistenie po zimnej údrţbe

10
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. 

1 23.3.2011 2.polrok 2011ODÚP vydané dopravné určenie - zákaz vjazdu s výnimkou 

zamestnancov školy

11 Poţiadať o náter zábradlia pozdĺţ ul. Hlinskej v úseku od zastávky Poľná po ul. 

Kraskovu
2 2.2.2011 Apríl 2011 ODÚP zrealizované v auguste 2012

12
Riešenie nebezpečnej dopravnej situácie na pešom prechode ku ZŠ na ul. 

Tajovského
2 2.2.2011 Apríl 2011 ODÚP

nie je moţné riešiť presunutie súčasných priechodov pre 

chodcov z dopravného hľadiska - konzultované s ODI, 

nie je tam na to priestor, pretoţe je tam zastávkový pruh

13
Informovať, či ul. Oravská a Stavbárska, ktoré boli zaradené v predchádzajúcom 

období do revitalizačného plánu, ale sa nerealizovali, boli predmetom fakturácie
2 2.2.2011 Apríl 2011 ODÚP neboli fakturované

14 Zákaz vjazdu firemným vozidlám po 18.00 do vnútra sídliska, príp. spoplatnenie ich 

parkovania 
3 1.2.2011 2.polrok 2011ODÚP systém parkovania na sídliskách musí byť riešený v 

nadväznosti na zmluvu so ŢPS 

15 Nekvalitná infraštruktúra pre chodcov na sídlisku 3 1.3.2011 2012,2013 ODÚP v rámci beţnej údrţby riešené havarijné stavy

16 Dobudovanie chodníka a osadenie zábradlia z ul. Černovskej smerom na ul. Sv. 

Cyrila a Metoda a ul. Pittsburskú 
4 10.2.2011 2012,2013 ODÚP zrealizované

17 Vybudovať retardér pred kriţovatkou medzi panelákmi Tulská 6 a Tulská 7. 4 3.3.2011 Máj 2011 ODÚP nesúhzlasné stanovisko ODI

18 Priestory po odstránení bufetu pri kriţovatke Tulská 6 a 7 urovnať do pôvodného 

stavu. Zároveň odstrániť z miesta prívodné elektrické vedenie. 
4 3.3.2011 Apríl 2011 ODÚP nepatrí odboru dopravy

19
Obnova značenia cyklistických chodníkov pri Ústave pre výkon väzby po koniec 

cyklistického značenia (cca 70-100 m) (VO 4, 03.03.2011) MAL BYŤ INFORMOVANÝ 

ODBOR DOPRAVY

4 3.3.2011 Apríl 2011 ODÚP zrealizované v rámci reklamácie

20 Osadenie zábradlia na chodník na ul. Černovská, osadenie lavičiek 4 3.3.2011 2012,2013 ODÚP zrealizované zábradlie

21 Na ul. Varšavská bol vykopnutý stĺp spred stánku PNS a teraz chodia autá do 

protismeru 
4 3.3.2011 Apríl 2011 ODÚP zrealizované

22 Odpratať posypový štrk z ciest a chodníkov, kamenie spôsobuje škodu 4 3.3.2011 Apríl 2011 ODÚP zrealizované

23 dokončiť detské ihrisko na ul. Nanterská- je neohradené a znečistené psími výkalmi. 4 3.3.2011 Apríl 2011 ODÚP zrealizované

24 vybetónované ihrisko medzi panelákmi nie je vyuţité, návrh vyuţiť ho ako parkovisko 4 3.3.2011 Máj 2011 ODÚP chýba lokalizácia

25 Dobudovanie chodníkov a prehodnotenie umiestnenia priechodov pre chodcov 5 2012,2013 ODÚP chýba lokalizácia

26 Pravidelná údrţba chodníkov v zime 5 ODÚP realizované v zime

27 Predĺţenie zastávky MHD do časti Hýrov 6 21.1.2011 2.polrok 2011ODÚP nemoţné technicky, nie je moţnosť otočenia sa pre 

autobus

28 Oprava a uvedenie do pôvodného stavu majetku obyvateľov, ku ktorému dochádza 

pri realizácii kanalizácie 
6 1.2.2011 2.polrok 2011ODÚP po zrealizovaní kanalizácie

29 Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie a modernizácia kotolne v objekte 

kultúrneho domu 
6 1.2.2011 2012,2013 ODÚP nepatrí odboru dopravy

31 zabezpečiť úpravu a zmenu nevyuţívaného parkoviska na ul. Úhorová za účelom 

vytvorenia detského ihriska vrátane jeho oplotenia
6 Mojšová 

Lúčka
25.1.2011 2012,2013 ODÚP zrealizované

32
V uliciach, kde sa momentálne nerealizuje výstavba kanalizácie, je potrebné urobiť 

jarné čistenie komunikácie zametacím strojom. Je potrebné poskytnúť informáciu zo 

strany správcu miestnych komunikácií prostredníctvom odboru dopravy MsÚ 

6 Trnové 15.3.2011 Apríl 2011 ODÚP vzhľadom na realizáciu kanalizácie bezpredmetná 

poţiadavka

33
Občania upozorňujú na nekvalitne realizované práce pri oplotení nového cintorína 

a neupravené okolie oplotenia. Je dôleţité zo strany mesta pri preberacom konaní na 

tieto skutočnosti upozorniť a ţiadať nápravu. 

6 Trnové 15.3.2011 Apríl 2011 ODÚP riešené v rámci reklamácie

34
Občania Rosiniek upozorňujú na dlhodobo pretrvávajúci havarijný stav komunikácie 

v ul. Pri Celulózke(po bývalým kosákom a kladivom). Cestu je nutné opraviť pred 

rekonštrukciou mosta na ceste I/18. 

6 Trnové 15.3.2011 Apríl 2011 ODÚP zrealizované

35 Aký je stav prípravy kriţovatky na ul. Pri celulózke na ceste III. triedy? 6 Trnové 15.3.2011 2.polrok 2011ODÚP momentálne prebieha rekonštrukcia mosta na I/18

36
Pri autobusovej zastávke Cintorínska v smere od Ţiliny sú pri ceste trčiace plechy, 

ktoré prekrývajú odvodnenie. Je potrebné zabezpečiť toto prekrytie tak, aby nedošlo 

k úrazudetí alebo cestujúcich 

6 Trnové 15.3.2011 2.polrok 2011ODÚP odstránené

37

V ul. Ovocinárska  (nad Urbárskym domom)je otvorený rigol, ktorý je vyuţívaný ako 

kanalizačná stoka. Občania si svojpomocne realizujú prekrytie rigola kvôli 

bezpečnosti a zabráneniu zápachu z tejto stoky. Pre doriešenie problému je 

potrebné zabezpečiť cca 20m kanalizačného PVC potrubia DN300mm, ktoré si 

občania svojpomocne zabudujú a vyriešia tento problém. 

6 Trnové 15.3.2011 2.polrok 2011ODÚP zrealizované 

38 Vybudovanie odvodného kanála na ceste k cintorínu 7 8.2.2011 2012,2013 ODÚP jedná sa veĺkú investíciu, treba riešiť projektovo

39 Oprava mostov cez Bitarovský potok – ul. K cintorínu, Malinová 7 10.2.2011 2012,2013 ODÚP zrealizované 2012

40 Spevnenie komunikácie vstupu na ihrisko TJ Bánová 7 10.2.2011 2012,2013 ODÚP

41 Riešenie prívalov vody na ul. Do Stošky a ul. Osvety 7 10.2.2011 2012,2013 ODÚP nutnosť vypracovať projekt odvodnenie cez SVP

42 Doriešiť zátarasy pri kostole  7 10.2.2011 2.polrok 2011ODÚP chýba návrh, ţe ako

43 Pravidelná údrţba cintorína – orezávanie stromov a kosenie 7 10.2.2011 Apríl 2011 ODÚP riešené cez správcu cintorínov

44 Doriešiť rozšírenie cintorína, jeho oplotenie, vstup na cintorín- vytápa ho pre zvýšenie 

cesty z diaľničného privádzača, uvaţovať o vstupe o zábradlí 
7 Stráţov 1.3.2011 2012,2013 ODÚP je priebeţne čistená len uličná vpusť v okolí plotu 

cintorína

45 Dobudovať chodník na Bratislavskej ul. 7 Stráţov 1.3.2011 2012,2013 ODÚP jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

46 Retardéry na ul. Dedinská a Prieloţná 7 Stráţov 1.3.2011 Máj 2011 ODÚP nesúhlas ODI, mesto nemôţe vydať dopravné určenie, 

nízka intenzita dopravy

47 Dorobenie protihlukových stien na diaľničnom privádzači, viac prechodov so 

svetelnou signalizáciou 
7 Stráţov 1.3.2011 2.polrok 2011ODÚP oslovená SSC - pre nepriaznivú fin situáciu odloţené do 

neskorších období

48 Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 7 Závodie 2.3.2011 ODÚP vykonávané priebeţne cez ŢK

49 Vybudovanie chodníka na ul. Kvačalova- prístup chodcov na cintorín, prechody pre 

chodcov pri cintoríne 
7 Závodie 2.3.2011 2012,2013 ODÚP jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

50 Rozvod vody na cintoríne 7 Závodie 2.3.2011 2012,2013 ODÚP jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

51 Rekonštrukcia ul. Na Zápletí, , V. Ottmayera, Nábreţie Rajčianky, dokončenie 

rekonštrukcie ul. Pod Sadom
7 Závodie 2.3.2011 2012,2013 ODÚP výtlky priebeţne vyspravené

52 Vybudovanie chodníka od kriţovatky ul. Hôrecká, Ţitná, Závodského smerom do 

Bánovej 
7 Závodie 2.3.2011 2012,2013 ODÚP jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

53 Revitalizácia detského ihriska 7 Bánová 10.3.2011 2.polrok 2011ODÚP jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

54 Uvaţovať o realizácii detského ihriska 7 Stráţov  1.3.2011 2.polrok 2011ODÚP zrealizované

55 Zamedzenie prístupu áut k čiernej skládke medzi Budatínom a Brodnom 8 Budatín 1.2.2011 2.polrok 2011ODÚP ako?

56 Odtok vody pri kultúrnom dome a cintoríne 8  Zádubnie 2.2.2011 2012,2013 ODÚP potreba zabezpečiť najskôr PD odvodnenia

57
Zistiť moţnosti vyuţitia sluţieb iných firiem na práce (výkop jamy) ako doteraz 

vyuţívaných (p. Francl) 
8 Zástranie 25.1.2011 ODÚP

Na základe zmluvy s mestom Ţilina môţe vykonávať túto 

činnosť iba firma Funeral, s.r.o., ktorá v roku 2011 bola 

víťazom verejnej súťaţe a správu a údrţbu pohrebísk 

bude zabezpečovať aj naďalej na základe zmluvy

58 Údrţba zľadovatenej plochy pred kultúrnym domom a obchodom 8 Zástranie 25.1.2011 ODÚP Vykonaná počas zimnej údrţby

59 Údrţba chodníka cez most ponad Kysucu a nadjazd do Budatína v zime 8 Povaţský 

Chlmec
27.1.2011 ODÚP vykonaná v zime

60 Hliny VIII.- vrátiť po zimnom období na pôvodné miesta 2 chýbajúce hojdačky pre 

malé deti (fa ŢIVO) 
1 6.4.2011 Apríl 2011 ODÚP riešené s firmou Ţivo - do konca mesiaca - menili sa 

loţiská

61

2. 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) (VO 1, 

6.4.2011)

1 6.4. ODÚP výsuvné stĺpiky sú v historickej časti mesta v prevádzke, 

kamerový systém nepatrí ODUP

62

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 Jún 2011 ODÚP
parkovanie na chodníkoch na uliciach Hollého, 

Bratislavská, Framborská bude spoplatnené v priebehu 

mesiaca jún

63
Riaditeľ ZŠ na ulici Jarná – poţaduje sprejazdniť komunikáciu pred ZŠ Jarná 

v smere od Váhostavu k Byttermu. Na komunikácii vyznačiť prechod pre chodcov, 

vybudovať jeden spomaľovač a vyznačiť na vozovke chodník pre chodcov (pre deti). 

2 6.4.2011 ODÚP v zmysle stanoviska ODI je súčasné dopravné značenie 

nadštandardne riešené

64 Na ulici Andreja Ţarnova vybudovať spomaľovač (spomaľovače). 2 6.4.2011 ODÚP nesúhlasné stanovisko ODI / charakter a povaha 

vozovky/

65
Úsek pešieho chodníka súbeţne s ul. Hečkovou opatriť dopravnou značkou – 

ZÁKAZ VJAZDU motorových vozidiel. Ide o opakovanú ţiadosť. Doteraz nebola daná 

odpoveď. 

2 6.4.2011 ODÚP nesúhlasné stanovisko ODI 

66 Vybudovať prepojenie dvoch slepých ulíc Ruţová-Ruţová v dĺţke cca 10 m 

a zároveň ich zjednosmerniť. 
2 6.4.2011 Máj 2011 ODÚP rokovanie s ODI / do konca mája/, nesúhlas + technické 

riešenie a charakter komunikácie

67
Rekonštrukcia prístupových chodníkov a obrubníkov k bytovým domom na ul. 

Hečkova, vchod č. 34, 36 a 40 (rovnako ako je opravený chodník pred vchodom č. 

38) 

2 6.4.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti - zrealizované 2012

68
Parkovanie na Slovanskej ceste na Vlčincoch (podnet p. Kováčika, postúpený na 

ODÚP?) 
4 7.4.2011 ODÚP

poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti - PD pripravená, 

rozpočet stavby cc 750.000 €

69
Ul. Karpatská- vybudovanie malej oddychovej zóny typu detské ihrisko. „Máme tu 

parkovisko, tenisové kurty a blízko malý lesík, ktorý by mohol byť skvelým typom 

vyuţitia na takéto účely.“ 

4 7.4.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti

70 Označiť ul. Sv. Svorada a Benedikta tabuľou „Zákaz státia“. 4 7.4.2011 ODÚP nesúhlasné stanovisko ODI

71 Zabezpečiť bezpečnosť na chodníku pre chodcov pred a okolo herne VIX. 4 7.4.2011 ODÚP v zmysle zákona 8/2009 o cestnej premávke § 52, ods.2 

je moţné parkovať na chodníkoch

72 Urobiť asfaltový koberec na ul. Černovská 6-11, prístup k vchodu č. 11, teda popred 

celý obytný dom budovu E. 
4 7.4.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti

73 Zakázať parkovanie pred herňou. (Neuvedené, pred akou herňou) 4 7.4.2011 ODÚP v zmyslezákona 8/2009 o cestnej premávke § 52, ods.2 

je moţné parkovať na chodníkoch

Január-Marec 2011

Apríl 2011
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74 Riešiť celkovú dopravnú situáciu na ul. Sv. Bystríka, Černovskej, Gorazdu. 4 7.4.2011 ODÚP
z hľadiska dopravného významu sú dostatočne 

vyriešené, avšak z rozšírením parkovacích miest sa v 

súčasnej dobe neuvaţuje

75

Pri realizácii kanalizácie v ul. Hanušovská dochádza k poškodeniu celej šírky 

komunikácie, nielen v nevyhnutnej časti pre realizáciu ryhy na uloţenie 

kanalizačného potrubia. Po ukončení kanalizácie bude potrebné realizovať nielen 

opravu ryhy nad kanalizáciou, ale aj celej šírky komunikácie, ktorá je navyše 

preťaţovaná nadrozmerne  ťaţkými dopravnými mechanizmami, na ktoré nebola 

stavaná. 

6 Trnové 29.3.2011 ODÚP

prebehol mimoriadny kontrolný deň stavby Trnové - 

kanalizácia, konzultované boli dve alternatívy, ktoré 

mesto posúdi a rozhodne o prípadnej spoluúčasti na 

financovaní.

76

Mostík na ul. Rakové je realizovaný a označený na maximálne zaťaţenie do 

7,5,t.Napriek tomu teraz, počas realizácie kanalizácie je mostík permanentne 

preťaţovaný a hrozí jeho deštrukcia. Je preto nevyhnutné čo najskôr riešiť jeho 

havarijný stav  a obmedziť dopravu ťaţkých vozidiel. Súčasne pod týmto mostíkom je 

veľmi zúţený priepust, ktorý môţe pri väčšej hladine vody spôsobiť zaplavenie jeho 

pozemku. Počas realizácie kanalizácie tu dochádza k vysypávaniu materiálu, 

dokonca aj betónu. Situáciu s celým mostíkom je treba urgentne riešiť! 

6 Trnové 29.3.2011 ODÚP
nový most je v pláne zrealizovať v roku 2012 v 

súčinnosti s SVP, š.p. riešenie sa odkladá kvôli tomu, ţe 

prebieha len územné konanie

77

V ul. Ovocinárska boli v minulosti realizované svojpomocne rigoly pre odvedenie 

daţďovej vody. V súčasnosti je potrebné tieto rigoly prečistiť. Keďţe v ulici bývajú 

prevaţne starší občania, prosia o pomoc mesto prostredníctvom vyuţitia kapacít cez 

verejnoprospešné práce. 

6 Trnové 29.3.2011 Apríl 2011 ODÚP zabezpečené cez VPP

78

Napriek doterajším upozorneniam nebola realizovaná úprava zastávok MHD Rakové 

a Cintorínska tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť občanov. Na týchto zastávkach 

je treba prekryť rigol panelom alebo betónovým potrubím tak, aby pri nastupovaní 

alebo vystupovaní z autobusu nehrozil pád cestujúcich priamo do hlbokého rigolu. 

6 Trnové 29.3.2011 Apríl 2011 ODÚP z odboru dopravy poskytnuté písomné stanovisko 

p.poslancovi Štrbovi

79

 Budatín- cesta smerom do Zástrania nemá vybudovaný chodník. Problém sa vlečie 

uţ dlhšiu dobu a dokonca sa tu stal aj smrteľný úraz. Podľa vyjadrenia p. Talafovej, 

bývalej poslankyne, sa mal chodník dobudovať v spolupráci s VÚC tak, ţe VÚC 

prekryje kanál a mesto by urobilo povrch chodníka.

8 28.3.2011 ODÚP

podnet Petra Maxu, adresovaný priamo na primátora, 

email zo dňa 28.3.2011, poţiadavka evidovaná a v 

závislosti od finančných moţností riešená v budúcnosti - 

uţ je pripravená PD

80

V časti zvanej Tobolky vykonať čistenie priekop miestnej komunikácie a doloţiť  na 

odvodnenie daţďových vôd a vykonať ţľab cez miestnu komunikáciu, ktorý odvedie 

daţďové vody. Zabezpečí poslanec Púček cestou brigády DHZ a pracovníkov VPP, 

poţiada odbor dopravy o zabezpečenie len cementu a ţľabov.

8 6.4.2011 Apríl 2011 ODÚP ţľaby a štrk poskytnuté p. poslancovi

81

Informácia, ako sa majú ľudia dostať na vlakovú stanicu Brodno, keď nemajú k nej 

prístup a pokiaľ sa na zastávku dostanú a chcú ísť na smer Čadca, musia prejsť na 

hranicu Rudinky a následovne sa vrátiť na nástupište. Doposiaľ zrekonštruovaná 

ţelezničná zastávka Brodno neslúţi pre občanov Brodna. Príchod k ţelezničnej 

zastávke popod Skalicu pri rekonštrukcii ţeleznice túto cestu prerušili. Je nutné ju 

obnoviť.

8 6.4.2011 ODÚP rekonštrukcia trate nie je investíciou mesta, mesto v 

uvedenom nemá kompetencie

82 Podľa moţnosti majú občania záujem o projekt cesty I. triedy, ktorá by mala viesť 

popri ţeleznici cez obec Brodno
8 6.4.2011 ODÚP poţiadavku nerieši mesto Ţilina, ale SC ŢSK

83

Občania ulice Kapustná a Zábreţná ţiadajúmesto Ţilina o vyjadrenie, či je moţné zo 

strany mesta zabezpečiť pomoc pri vybudovaní prečerpávačiek na miestnu 

kanalizáciu, pretoţe pri budovaní kanalizácie sa investor nezaoberal gravitačným 

odtokom z rodinných domov zo spodných bytov.Náklad na jednu prečerpávačku je 

cca 1300 eur a následne si vyţaduje stálu údrţbu, avšak stočné v takomto prípade 

nie je zohľadnené a musia platiť tak, ako keby prečerpávačku nemali, jedná sa o cca 

33 rodín.

8 Brodno 6.4.2011 ODÚP na uvedené nie sú finančné moţnosti a nie je to ani 

investícia mesta

84
V časti zvanej Zároháčovce vedľa miestnej komunikácie pred domom Františka 

Horvátha vyčistiť a dobudovať priekopu, ktorá odvádza daţďové vody. Túto úlohu 

zabezpečí poslanec Púček s pracovníkmi VPP.

8 Brodno 6.4.2011 zabezpečuje p. poslanec 

85 Pravidelné čistenie autobusových zastávok a ich okolia, zabezpečí poslanec Púček 

cestou pracovníkov VPP
8 Brodno 6.4.2011 zabezpečuje p. poslanec 

86

Zbezpečiť ihneď cestou dopravnej komisie vytvorenie takej komisie, ktorá by 

bezodkladne začala riešiť problematiku tranzitnej dopravy cez mestskú časť Vraie na 

KNM. Úsek komunikácie III/507057 ulíc Drozdia, Vrania a Labutia nezodpovedá 

kritériám a normám tejto komunikácie, čo potvrdili uţ aj nadriadené orgány. VÚcC v 

minulsti vyhlásilo i havarijný stav tejto vozovky, avšak doposiaľ sa v tomto smere nič 

neudialo, iba to, ţe na tomto úseku sú porušované všetky predpisy a normy dopravy, 

rýchlosť, je tu ohrozovaný ţivot a zdravie chodcov, došlo uţ k poškodeniu majetku 

občanov v úseku ulice Drozdia, ul. Vrania, o čom sa môţe vytvorená komisia na 

mieste presvedčiť. Občania trvajú na akútnom riešení tohto problému zo strany 

vedenia mesta, aby došlo k obmedzeniu trnazitnej dopravy na KNM aj osobných 

vozidiel, pretoţe sú presvedčení, ţe vedeniu mesta Ţilina musí záleţať v prvom rade 

na zabezpečení ochrany ţivota, zdravia a majetku občanov pred výhodami 

skracovania si cesty občanov z iných okresov.

8 Vranie 1.3.2011 ODÚP cesta III/507057 patrí pod SC ŢSK

87 Oprava lavičiek vo dvore pred obytným domom Bernolákova 2199 1 8.4.2011 Máj 2011 ODÚP oprava lavičiek bude vykonaná do konca mesiaca máj / 

dodávka dielov trvá dlhšie/

88 Poţiadavka natretia hlavnej brány cintorína, farbu zakúpi a náter zabezpečí  

poslanec Púček
8 Brodno 6.4.2011 ODÚP zabezpečuje p. poslanec 

89

Pri miestnom cintoríne sa stretáva skupina motorkárov, ktorí často narúšajú kľud na 

cintoríne a poškodzujú jeho okolie. Je potrebné osadiť značku "Zákaz vjazdu 

všetkých vozidiel" a zo strany MsP vykonávať pravidelnejšie kontroly v mestskej časti 

Mojšová Lúčka.

6
Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 ODÚP nesúhlasné stanovisko ODI

90 Riešenie dopravy na ulici Na stanicu 6 Bytčica 31.1.2011 ODÚP
podľa vyjadrenia ODI iné riešenie z hľadiska dopravy - 

presmerovani  nie je moţné. Ide sa však osadiť 

zábradlie okolo chodníka

91 Výstavba urnovej steny 6 Bytčica 28.2.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti

92 Nebezpečne porušený múrik oplotenia cintorína nad zastávkou MHD 6 Bytčica 14.3.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti

93 Odstránenie značky ZÁKAZ ZASTAVENIA na ul. Chalúpkova za zastávkou MHD 6 Bytčica 14.3.2011 Máj 2011 ODÚP značka odstránená 19.5.2011

94 Riešenie doasfaltovania ulice Chalúpkova, súčasný stav je riešený dosypávaním 

asfaltovej drte
6 Bytčica 14.3.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti

95 Čistenie komunikácií po zimnej údrţbe 6 Bytčica 14.3.2011 Jar 2011 ODÚP realizované

96 Prepad chodníka na ul. NA ZÁCHRASTIE 27 (dôsledok nekvalitných kanalizačných 

prác)
6 Bytčica 11.4.2011 Máj 2011 ODÚP posúdenie moţnosti reklamácie v máji je vyhlásené VO 

na zhotoviteľa povrchovej úpravy

97
Náprava vyvrátených betónových zábran na ul. NA STANICU a ich náter ( dôsledok 

kamiónovej dopravy do firmy CARMEL) 6 Bytčica 11.4.2011 Máj 2011 ODÚP bude zabezpečené do konca mesiaca máj

98 Poškodené zrkadlo pri kostole v Bytčici, vyvolať opätovné rokovanie so SSC, cesta 

RI/64
6 Bytčica 11.4.2011 ODÚP zrkadlo slúţi svojmu účelu, ak dôjde k jeho väčššiemu 

poškodeniu, bude výmena

99

Realizácia zemných prác pri kanalizácii na ul. Horná Trnovská- pri hĺbení rýh 

dochádza k poškodzovaniu oplotení RD a devastácii takmer celej šírky vozovky z 

dôvodu pouţívania nevhodne ťaţkého zemného stroja. Občania sú pripravení 

zabrániť pokračovaniu prác takýmto spôsobom. Poslanec prisľúbil, ţe bude okamţite 

kontaktovať stavebný dozor a projektového manaţéra zo SEVAKu.

6 Trnové 12.4.2011 ODÚP podľa vyjadrenia rieši p. poslanec

100
Vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste od hranice Budatín aţ po hranicu 

kriţovatky do Starej dediny, na ktorom úseku cesty sú ohrozovaní najmä chodci.
8 Zádubnie 20.4.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná a v závislosti od finančných 

moţností riešená v budúcnosti, uţ je spracovaná PD

101
Zabezpečiť meranie rýchlosti na hlavnej ceste cez Zádubnie, na ktorej je MPR 

40km/hod. porušovaná, sú ohrozovaní chodci, preto ţiadajú zabezpečiť cestou DI PZ  

Ţilina vykonávanie merania rýchlosti.

8 Zádubnie 20.4.2011 ODÚP listom oslovený ODI, kontrola dodrţiavania rýchlosti sa 

vykonáva

102

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

1 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta, poţiadavka 

evidovaná do budúcich období 

103
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 ODÚP Údrţba a obnova ihrísk a pieskovísk vykonávaná 

priebeţne 

104
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 Závisí od finančných moţností mesta, poţiadavka 

evidovaná do budúcich období 

105

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 v roku 2012 zrealizovaný priechod k štadiónom

106 Zabezpečiť všetky chodníky v Starom meste bezbariérovým prístupom pre matky s 

kočíkmi, pre občanov so zdravotným postihnutím
1 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

107 Vymeniť dlaţbu pešej zóny na Národnej ulici 1 ODÚP Plánovaná výmena v roku 2013

108 Hľadať a rozšíriť moţnosti parkovania v meste.  1 ODÚP
Závisí od finančných moţností mesta, je tu cesta 

riešenia parkovania v parkovacích domoch. Kapacita 

uličného parkovania je vyčerpaná

109
Pri centre mesta zriadiť stanovište na odkladanie bicyklov s moţnosťou ich 

uzamknutia (dôvod – veľa ľudí sa dopravuje do mesta bicyklami, hlavne v letných 

mesiacoch).  

1 ODÚP Pri plánovaní cyklotrás  a realizácii moţnosť vyuţitia 

zdrojov cez  projekt Central Meetbike 

11
V meste pri smetných košoch rozmiestniť odpadové vrecká na psie exkrementy 

(pozn. v minulosti poslanci tento krok odhlasovali, nie je splnené).  
1 ODÚP Podľa nového VZN je povinnosť chovateľa mať pri sebe 

vhodný prostriedok na odstránenie exkrementov

111

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.  

1 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. 

112 Parkovacie plochy pred obytnými domami č. 719, 720, 721 na Hlinskej ulici v úseku 

od Váhostavu smerom do centra mesta.  
2 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

113
Koncepcia dopravného riešenia  pre upokojenie dopravy v obytnom území – Hliny V, 

VI, VII a Bôrik  a doplnenie chýbajúcich plôch a kapacít statickej dopravy.  
2 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

114 Koncepciu parkovania pri administratívnom objekte VURAL na ulici Alexandra 

Rudnaya . 
2 ODÚP objekt Vural je súkromný objekt, ktorý si rieši parkovanie 

samostatne

115 Komplexnú  rekonštrukciu a rozšírenie parkovísk na Bajzovej ulici. (odbor dopravy a 

údrţby pohrebísk) 
2 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta , PD rozšírenia 

pripravená, rozpočet cca 1.200.000 €

116 Okruţnú kriţovatku na Hlinskej ulici pri OC BILLA. 2 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

117 Umiestnenie odpadkových košov po sídlisku.  3 ODÚP V prípade konkrétnej oprávnenej poţiadavky mesto 

zabezpečí 

Investičné a neinvestičné zámery
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118 Problém parkovania na sídlisku – zákaz vjazdu firemným vozidlám po 18,00 hod. do 

vnútra sídliska, prípadne spoplatnenie ich parkovania. 
3 ODÚP V budúcnosti predpoklad riešenia cez VZN 

119 Problém so psími exkrementmi 3 ODÚP Je to povinnosť chovateľov psov

120

Panelový urnový cintorín pre ľudí a zvieratá (panel pre obojstranné pouţitie za 

účelom ochrany ţivotného prostredia, napr. spodné vody, šetrenie pozemkových 

plôch, aby sa zamedzilo ďalším záberom pôdy pre cintoríny, ktoré zaberajú široké 

rozlohy a vytvorenie v okolí panelov oddychové zóny)

4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

121
Riešenie dopravy na Vlčince I (návrh riešenia a plán výstavby druhého vstupu a 

spojky bol hotový, ale na základe petície občanov bloku E, Černovská ulica, akcia 

bola pozastavená).  

4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta a doriešenia sporu 

medzi občanmi 

122

Kriţovatky na hlavnom ťahu ulice Vysokoškolákov osadiť dopravnou signalizáciou, 

alebo kruhovými objazdami v prvom rade kriţovatka, ktorá pretína ulicu 

Vysokoškolákov s ulicami zo smeru Karpatskej ulice na ulicu Vysokoškolákov na 

smer Solinky cez kopec (ide o priestor, kde sa otáčajú v tzv. jame mestské autobusy, 

zároveň je to priestor dopravných havárií a kolízií, pričom je tam aj priechod pre 

chodcov z Vlčiniec do lesoparku), v druhom rade ide o kriţovatku s ulicou Matice 

slovenskej (smer do ulice Matice slovenskej ktorá pretína Vlčince II a Vlčince III) a v 

treťom rade ide o kriţovatku, ktorá je poslednou na ulici Vysokoškolákov a ústi do 

Rosinskej ulice smerom z Rosiny do mesta.  

4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

123 Dokončiť revitalizáciu komunikácií.  4 ODÚP Revitalizácia ukončená 

124
Revitalizácia detských ihrísk a športovísk, ich oprava, dosypať pieskoviská, osadiť 

lavičky, opatriť tabuľou „Zákaz vodenia psov“, asfaltové ihrisko opatriť minimálne 1 

basketbalovým košom.  

4 ODÚP Údrţba a obnova ihrísk a pieskovísk vykonávaná 

priebeţne 

125
Detské ihrisko, Nitrianska ulica upraviť vchod na inú stranu, pretoţe terajší vchod ide 

do chodníka pri obytnom dome a do cyklotrasy (sťaţnosti obyvateľov).  
4 ODÚP Rieši sa s nadáciou, ktorá má v správe ihrisko  - 

zrealizované

126 Budovať cyklotrasy vzájomným prepojením sídlisk, mesta a mestských častí s 

oddychovými zónami pre cyklistov.  
4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

127
Vybudovať záchytné parkovisko pre nadrozmerné vozidlá s označením tabuliek 

zákazu vjazdu na iné parkoviská, či parkovanie v uliciach a na chodníkoch 

(zapracovať do VZN).  

4 ODÚP V budúcnosti predpoklad riešenia cez VZN 

128
Spomaľovacie pruhy osadiť na frekventované miesta, napr. Berlínska ulica, 

prípadne, ak nemoţno zabezpečiť „zámer v bode 3 Vysoké náklady“ kriţovatky na ul. 

Vysokoškolákov.  

4 ODÚP nesúhlasné stanovisko ODI

129 Na Berlínskej ulici vyasfaltovať nábeh na parkovisko, lebo je tu vysoký obrubník na 

pravej strane v smere jazdy a zároveň dokončiť parkovacie miesta.  
4 ODÚP po obhliadke miesta konštatované, ţe to nie je potrebné

130

Vybudovať pozdĺţne parkovanie medzi ulicami Berlínska a Ľublanská (oproti 

Gymnáziu Varšavská), pretoţe teraz je tam po pravej strane blato, zároveň 

vybudovať pozdĺţne parkovanie pre dva paneláky na Karpatskej ulici popri chodníku 

pre chodcov, prípadne po oboch stranách chodníka.  

4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

131 Zlegalizovať (2x nástrek) priechod pre chodcov cez cestu od zástavky ulice Matice 

slovenskej cez výstup na druhú stranu.  
4 ODÚP S uvedenou úpravou sa zatiaľ neuvaţuje

132 Výstupy zo všetkých chodníkov upraviť pre bezbarierový prechod imobilných 

spoluobčanov, prednostne na Karpatskej ulici. 
4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

133
Vybudovať chodník pre chodcov z Vlčiniec k Vodnému dielu cez Rosinskú cestu, 

ľavá strana Vodného diela a za odbočkou na Trnové označiť cestu prechodom pre 

chodcov.

4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta , pripravuje sa PD

134

Betónové plochy opatrené pouličným osvetlením, ktoré sú súčasťou chodníka pre 

chodcov osadiť betónovými zábranami proti parkovaniu vozidiel, lebo parkujúce 

vozidlo, ktoré musí prejsť cez chodník, aby zaparkovalo, bráni prechodu chodcom na 

ul. Karpatskej, pridať ďalšiu zábranu k stĺpiku na Vlčince II pri PNS, lebo autá stĺpik 

obchádzajú.  

4 ODÚP
Uvedenou problematikou sa bude odbor zaoberať pri 

komplexom riešení parkovacích plôch na sídlisku v 

závislosti od finančných prostriedkov.

135 Opraviť poškodené schody k zástavke MHD, Poštová ulica.  4 ODÚP Zrealizované 

136 Vybudovať parkovisko Slovanská ulica (prísľub X. – XI. 2010).  4 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

137 Obnoviť poškodenú časť schodiska z nadjazdu ponad Košickú ulicu ku Colspedii.  4 ODÚP Je v riešení 

138 Doriešiť úzky chodník medzi obchodom s nábytkom a EUROPALACE.  4 ODÚP Chodník v zmysle PD 

139
Obnova chodníka pred blokom E, Černovská ulica, vybudovaný chodník nie je 

priamo nasmerovaný na priechod pre chodcov, zároveň je potrebné chodník osadiť 

zábradlím, pretoţe je v miernom svahu (z Černovskej ulice do ulice Cyrila a Metoda).  

4 ODÚP Zrealizované 

140 Zabezpečiť opravu chodníka pred Veterinárnou klinikou zo strany investora. 4 ODÚP Investor oslovený 

141 Pokračovať v budovaní ďalších parkovacích miest. 5 ODÚP Závisí od finančných moţností investora, zatiaľ však nie 

142
Vybudovať parkovací dom v areáli ZŠ Hájik podľa zámeru schváleného mestským 

zastupiteľstvom (podmienkou je vybudovanie športoviska na streche objektu).  
5 ODÚP Závisí od finančných moţností investora, zatiaľ však nie 

143 Označiť existujúce parkovacie miesta podľa platných noriem. 5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

144 Vylúčiť parkovanie áut nad 3,5 t v čase od 22,00 do 6,00 hod. v priestore sídliska. 5 ODÚP uvedený návrh musí byť systémovo riešený ako celok 

sídliskového parkovania

145 Vybudovať pešiu trasu Slnečné námestie – ZŠ Hájik. 5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta, pripravuje sa PD

146 Revitalizovať existujúcu pešiu trasu v severojuţnej osi sídliska a minimalizovať 

automobilovú dopravu v tomto priestore.
5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

147 Zlepšiť pešie a cyklistické napojenie Hájika na centrum mesta. 5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

148 Zabezpečiť bezbariérovosť peších komunikácií na sídlisku. 5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

149
Umiestnenie košov na psie exkrementy aj na Hájiku a kontrola dodrţiavania 

Nariadenia mesta týkajúceho sa jeho čistoty  
5 ODÚP Neuvaţuje sa, psie exkrementy môţu dávať do smetných 

nádob, kontrola dodrţiavania VZN je na MP

150 Dobudovanie chodníkov a prehodnotenie rozmiestnenia priechodov pre chodcov 5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

151 Zametanie chodníkov (napr. rozbite sklo sa nachádza pod podchodom a na 

schodoch do Závodia)  
5 ODÚP Priebeţne 

152

Rekonštrukcia schodov a osvetlenia do Závodia (kaţdý zo schodov je inak vysoký a 

je pod iným uhlom, čo je hlavne po tme riskantne, pretoţe súčasné osvetlenie vrhá 

tieň takým spôsobom, ţe človek idúci po schodoch dolu nevidí kde stúpa) 5 ODÚP pripravuje sa PD 

153 Rekonštrukcia poškodených lavičiek 5 ODÚP Priebeţne 

154 Kontrola dodrţiavania zákazu prejazdu osobnými motorovými vozidlami (pri pizzerii 

Michaelo)  
5 ODÚP Nové dopravné určenie 

155 Opraviť ploty na všetkých troch detských ihriskách  5 ODÚP Priebeţne

156 Pravidelná zimná údrţba chodníkov (napr. medzi školou a Jednotou) 5 ODÚP Realizovaná 

157 Oprava rozbitých ciest po zime  5 ODÚP Realizovaná 

158 Schodisko od Ţirafy k Jednote dolu - sú úplne nebezpečne dolámané  5 ODÚP Schody nie sú majetkom mesta, ale vykonávame ich 

opravu / na ul. A. Kmeťa/ 

159

Ihrisko (bet. plocha) medzi panelákmi na Dadanovej a Petzvalovej ulici je jediné 

ihrisko kde sú stĺpy na sieť, ale je v dezolátnom stave. Bolo by vhodné ho opraviť (tie 

stĺpy) dodať tam úchytky na sieť, poloţiť nový asfalt a namaľovať volejbalové, 

prípadne tenisové či nohejbalové čiary  

5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

160

Nebezpečný pohyb s detským kočíkom od školy k tescu (väčšinou je to neposypané, 

v prípade záujmu odbočiť k jednote - neskutočný schod cez rigol),  

o problém s parkovaním  
5 ODÚP Nutnosť konkretizovať, nedá sa odpovedať

161 Problém s parkovaním  5 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta

162 Čistenie sídliska, špina, (pri futbalovom ihrisku školy) 5 ODÚP Na majetku mesta vykonávaná priebeţne – strojné a 

ručné čistenie 

163 Otázka dopravného pripojenia na cestu I./18 v smere na Ţilinu doprava.  6 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

134

Jestvujúca asfaltová cesta v časti Rakové je realizovaná bez obrubníkov. Cestu vo 

veľkej miere vyuţívajú ťaţké nákladné vozidlá, ktoré ju poškodzujú. Je potrebné, aby 

sa po zrealizovaní kanalizácie pristúpilo k takej oprave miestnej komunikácie, ktorá 

zabezpečí jej dlhodobé bezproblémové pouţívanie.  

6 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta , ale s osadením 

obrubníkov sa neuvaţuje

165

Jestvujúce vodovodné potrubie v ul. Rakové je realizované z oceľových a liatinových 

rúr, ktoré sú obsypané škvarou. Škvara je príčinou narúšania materiálu a spolu s 

preťaţenou dopravou aj poškodzovania celého vodovodného systému v tejto ulici. 

Dochádza tu k častým poruchám potrubia. Občania poţadujú, aby mesto Ţilina v 

rámci realizácie kanalizácie zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti SEVAK výmenu 

tohto potrubia, ktoré je v havarijnom stave.  

6 ODÚP
V rámci budovania kanalizácie sa riešil aj tento problém, 

vodovodné a kanalizačné rozvody sú v majetku a správe 

SEVAK, a.s. Ţilina

166

Prepojovací chodník z časti Rakové na Rosinky (koniec ul. Brezová) bol v minulosti 

riešený aj prostredníctvom petície občanov tak, aby bol zachovaný priestor pre 

priechod pre chodcov a cyklistov z tejto mestskej časti k sídlisku Vlčince. Do 

dnešného dňa nie je celá záleţitosť ukončená a občania urgujú prostredníctvom 

odboru dopravy MsÚ doriešenie tohto problému.  

6 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

167
Občania upozorňujú na havarijný stav mosta z hlavnej cesty III. tr. do ul. Rakové, 

navyše pod mostom je umiestnené plynové potrubie. Tento stav je potrebné prioritne 

riešiť, aby nedošlo k tragickej udalosti.  

6 ODÚP
Riešené dopravným obmedzením , nejedná sa však o 

plynové vedenie/ to je na druhej strane/ ale o chráničku 

el. vedenia. Rieši sa PD mosta

168
Pri moste Nový domov (na odbočke z cesty III. tr.) sa nachádza vymytá jama na 

miestnej komunikácii, ktorá je hlboká cca 1m. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné túto 

poruchu na ceste okamţite riešiť.  

6 ODÚP
Výtlky na miestnych komunikáciách sa riešia postupne 

podľa  plánu a operatívnych poţiadaviek poslancov a 

občanov - odstránené

169 Dokončiť začatú rekonštrukciu ciest.  7 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

170 Osadenie dopravných značiek „Zákaz vjazdu nákladným autám“ na ul. Do Stošky a 

Druţstevná z oboch strán.  
7 ODÚP V riešení s ODI - nesúhlas ODI

171 Vybudovanie chodníka na ul. K cintorínu.  7 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

172 Vybudovanie chodníka na ul. Kvačalova- prístup chodcov na cintorín, prechody pre 

chodcov na ul. Kvačalova, hlavne pri cintoríne  
7 ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

173 Stav podchodu pod hlavnou cestou do starého Budatína – stojaca voda osvetlenie.  8 Budatín ODÚP Priebeţne čistené 

174 Nefunkčná kanalizácia ul. Na Lány a Lúčna.  8 Budatín ODÚP Vodovodné a kanalizačné rozvody sú v majetku a 

správe SEVAK, a.s. Ţilina 

175 Nefunkčné osvetlenie, prehnité drevené stojany osvetlenia, rozkopávky cesty zle 

ošetrené firmou SEVAK – ulica Radová. 
8 Budatín ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

176 Nesúhlasné stanovisko občanov Budatína k vybudovaniu asfaltovej cesty z Brodna 

do Budatína cez školský majetok. 
8 Budatín ODÚP Mesto neplánuje výstavbu komunikácie cez školský 

majetok z Brodna do Budatína 

177 Poţiadavka na vybudovanie chodníkov - ul. na Lány, Slovenských dobrovoľníkov  aţ 

do Zádubnia.  
8 Budatín ODÚP Závisí od finančných moţností mesta , PD je pripravená

178 Úprava odtoku vody na Hornej ulici – v zime sa tvorí ľad, oprava zábradlia na ul.  

Dole vŕškom.  
8 Budatín ODÚP Závisí od finančných moţností mesta, opravu zábradlia 

na ul. Dole vrškom zabezpečíme v júli 

179

Riešenie dopravnej situácie na ul. Slovenských dobrovoľníkov – úzka, prítomnosť 

školy  - návrhy: jednosmerná cesta spoločne so Ţelezničnou ulicou, alternatíva: 

obnoviť značku obmedzenia rýchlosti (odstránená) resp. dobudovania retardérov -  

pri variante jednosmerky nie je jednoznačné stanovisko všetkých občanov.  

8 Budatín ODÚP V riešení s ODI  - nesúhlas

180 Vybudovanie funkčnej kanalizácie v starom Budatíne  - oblasť okolo starej zvonice.  8 Budatín ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 
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181 Kanalizácia ; Dokončenie vodovodu v mestskej časti – 3 domy na Bytčianskej ulici 8
Povaţský 

Chlmec
ODÚP

Všetky poţiadavky na budovanie splaškovej kanalizácie 

a vodovodov adresovať na SEVAK, a.s. , mesto 

zabezpečuje len budovanie daţďovej kanalizácie podľa 

finančných moţností. 

182

Opraviť 4 ulice v havarijnom stave 

o  Na hôrke – ničená ťaţkými mechanizmami pri stavbe IBV Hájiská (52 rod. domov), 

spevnenie a úprava celej ulice

o  Alexyho – odvodňovacia šachta, príp. trativod

o  Študentská – odvodnenie – trativod

o  Pomocná – dokončiť asfaltový povrch (upravená iba asfaltovou drťou) 

8
Povaţský 

Chlmec
ODÚP Závisí od finančných moţností mesta , priebeţne 

vyspravované len výtlky

183

Doplniť lampy verejného osvetlenia: 2 lampy na existujúce el. stĺpy – ulice Závodská 

a Pri Kysuci, 3 lampy stĺpy: 1 lampa nad predchodové schody z Bytčianskej za 

Chabrečkom, 1 kus lampa na ulica Vysoká, 1 kus lampa pri vstupe na futbalové 

ihrisko  

8
Povaţský 

Chlmec
ODÚP Zatiaľ sa neuvaţuje

184
Zábradlie ku schodom Za Chabrečkom – cca 10 metrov: je to náhradné riešenie za 

chodník, hrozí nebezpečenstvo úrazu najmä v noci a v zime, je neosvetlené a bez 

zábradlia  

8
Povaţský 

Chlmec
ODÚP Zabezpečí odbor v priebehu mesiaca  júl 2011 

185 Chodník na zákrute Bytčianskej cca 80 m – dokončiť povrchovú úpravu  8 Povaţský 

Chlmec
ODÚP realizácia november 2012

186

Cintorín: oprava existujúcich schodov (materiál na podklad, práce s pomocou VPP), 

plán hrobových miest (mal by v roku 2009), oprava domu smútku (drevené obloţenie 

pod strechou, rozbili na viacerých miestach vtáci), revízia bleskozvodov na dome 

smútku, odvodnenie a úprava svahu pod cintorínom (hrozí zosuv betónového plota), 

náter plota, resp. nové pletivo  

8
Povaţský 

Chlmec
ODÚP rok 2012 

187 Verejné osvetlenie – rekonštrukcia  8 Povaţský 

Chlmec
ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

188 Bytčianska ulica (cesta II/507) – chodník po druhej strane  8 Povaţský 

Chlmec
ODÚP realizácia november 2012

189 Prístrešky na zastávkach MHD – 1 pridať, 3 upraviť bočné steny plexisklom  8 Povaţský 

Chlmec
ODÚP Zatiaľ sa neuvaţuje  -- zrealizované cez VPP

190 Ulice – súvislá asfaltová úprava ulíc, nekvalitne zaplátané výtlky nevydrţia ani rok, 

súvislý pás vydrţí niekoľko rokov  
8 Povaţský 

Chlmec
ODÚP Závisí od finančných moţností mesta , vyspravujú sa len 

výtlky

191 Riešiť značenie a navigáciu na diaľnicu do Púchova, kamióny sa otáčajú za mostom 

pri Kysuci, navigácia ich vedie nesprávne cez Povaţský Chlmec  
8 Povaţský 

Chlmec
ODÚP Oslovená SSC s uvedenou poţiadavkou 

192 Riešiť havarijný stav zosuvu svahu vrátane oporných panelov od ul. Drozdia ku 

Kysuci (cesta III/507 057)  
8 Vranie ODÚP jún – august 2011  - zrealizované

193 Rekonštrukcia lávky cez Kysucu do Brodna  8 Vranie ODÚP Bude sa riešiť v priebehu  letných mesiacov 2011  

ZREALIZOVANÉ

194 Dobudovať oplotenie miestneho cintorína ako celku  8 Vranie ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

195 Dobudovať vodovod na miestny cintorín a zakúpiť hygienické WC, príp. vybudovať 

pevné WC  
8 Vranie ODÚP neuvaţuje sa 

196 Dokončiť rekonštrukcie komunikácií na ul. Stračia, Holubia, Ďatľová, K Rochovici, 

Boncova, Stehlíková (k 3 rodinným domom č. 154, 155, 269)  
8 Vranie ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

197 Presadiť u polície meranie zóny 30 km/h do doby uzávery cesty III/507 057 8 Vranie ODÚP

V zmysle zákona č. 8/2009 bola na  niektorých 

mestských komunikáciách v meste odstránené ZDZ, 

ktoré upravovalo najvyššiu dovolenú rýchlosť v obci na 

40 km/hod. ODI poukázal na § 16, ods. 4, kde vodič sme 

v obci jazdiť najviac 50 km/hod. ODI OR PZ SR – ODI 

sporadicky vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a 

plynulosťou cestnej premávky vo Vraní 

198 Osadiť informačné tabule s meraním rýchlosti prechádzajúcich vozidiel cez Vranie 8 Vranie ODÚP

V zmysle zákona č. 8/2009 bola na  niektorých 

mestských komunikáciách v meste odstránené ZDZ, 

ktoré upravovalo najvyššiu dovolenú rýchlosť v obci na 

40 km/hod. ODI poukázal na § 16, ods. 4, kde vodič sme 

v obci jazdiť najviac 50 km/hod. ODI OR PZ SR – ODI 

sporadicky vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a 

plynulosťou cestnej premávky vo Vraní 

199 Vybudovať odvodňovacie rigoly nad miestnymi potokmi  8 Vranie ODÚP Odbor dopravy poskytuje materiálne zabezpečenie a 

pracovníkov cez VPP 

200 Vybudovanie chodníka na Budatínskej ceste aţ po kultúrny dom 8 Zádubnie ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

201 Rozšírenie cintorína odkúpením pozemkov 8 Zádubnie ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

202 Oprava ciest na ul. Pustá, Oblúková, Údolná 8 Zádubnie ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

203 Komplexné riešenie kanalizácie  8 Zádubnie ODÚP Závisí od finančných moţností mesta 

204

Komunikácie – opraviť chodník a rigol v starej časti mestskej časti od konečnej 

Jakubská ku kostolu (na ul. Veterná- skratka, ktorá spája starú časť obce s novou, 

dĺţka cca 250m, súkromný pozemok, vhodný chodník z betónových dielov, 

obyvatelia navrhujú spoluúčasť pri budovaní chodníka); k cintorínu (spája starú časť 

s novou); chodník okolo hlavnej cesty (jednostranný od hranice katastra Zástranie- 

ul. Veterná po konečnú zastávku, dĺţka cca 1200m): Veterná, Na Stránik, Jakubská, 

Kostolná (ku kostolu), Spodná, Matejská; opraviť cestu od druţstva do starej dediny; 

novú asfaltovú cestu od večierky Minera po RD 160 (Vajčovec Pavol, cca 200m); 

komunikáciu od hlavnej cesty na ihrisko; cesta na odvodnenie od rodinného domu 

33 cca 180 m; odvodnenie terénu nad kostolom; resp. rigol, aby voda z polí 

nezmývala bahno na komunikáciu; ţľaby pri KD a obchode upraviť, aby voda 

nestekala na komunikáciu: v zime sa tvorí súvislá ľadová plocha  

8 Zástranie

spracovani

e PD cca 

5000 €

ODÚP

Závisí od finančných moţností mesta, jedná sa veľkú 

investičnú akciu, ktorú treba projektovo pripraviť a riešiť 

v zmysle stavebného zákona - územné konanie atď., 

vrátane odvodnenia ulíc. K finančnej stránke sa dá 

vyjadriť aţ po zhotovení PD riešeného územia.

205
Oprava domu smútku – vymeniť okná, zvýšiť počet miest na sedenie, urobiť terasu, 

opraviť schody, urobiť prístrešok nad schody  
8 Zástranie ODÚP

Závisí od finančných moţností mesta, v roku 2011 boli 

reklamované schody, v roku 2012 bola cez 

vrejnoprospešných pracovníkov  vykonaná obnova 

fasády domu smútku

206 Detské ihrisko pri kultúrnom dome – pieskovisko, preliezačky 8 Zástranie ODÚP

Zriadenie detského ihriska je investičná akcia, ktorú treba 

naplánovať do rozpočtu, pričom miesto okolo kultúrneho 

domu je vyhovujúce, ale celé to závisí od budúcnosti 

kultúrneho domu

207 Verejné osvetlenie – údrţba  8 Zástranie ODÚP
Priebeţne vykonávaná podľa poţiadaviek  v rámci 

beţnej údrţby, v prípade poruchy kontaktovať: 

zivo@mail.t-com.sk , 041/505 56 99

208 vrátiť po zimnom uskladnení na pôvodné miesta 2 chýbajúce hojdačky pre malé deti 

( fa ŢIVO), napriek urgencií poslancov
1 Hliny VIII. 4.5.2011 ODÚP realizované

209 zabezpečiť funkčnosť  rozvádzačovej skrinky na stĺpe verejného osvetlenia 1 Hliny VIII., 

Lichardova 3
4.5.2011 ODÚP oprava vykonaná

211
Pred obytnými domami č. 2594-2595 na Gabajovej ulici (13 poschodové paneláky)

vykonať opravu ţivičného krytu chodníka pre peších v dl. Cca 20 m, ktorý ide

súbeţne s komunikáciou.

2 4.5.2011 ODÚP zrealizované

212

Podobne chodník medzi vyššie uvedenými obytnými domami z betónových tvárnic

50/50/10 rozšíriť tak, aby boli dve tvárnice vedľa seba (spolu treba 105 ks). Tento sa

priečne napája na chodník zo ţivičného povrchu, ktorým chodia hlavne deti do ZŠ

na ul. Jarná. Na tomto chodníku tieţ treba opraviť (poloţiť ţivicu v dĺţke cca 15 m).

Obhliadka rozsahu poţadovaných prác bola vykonaná dňa 04.05.2011 za účasti

vedúceho odboru dopravy a sekretára výboru.

2 4.5.2011 ODÚP priečny chodník zrealizovaný, betónové tvárnice zatiaľ 

nie

213
Podnet pána Obrciana, v súlade s uznesením výboru č.13/2011, bod 1, č. 4,        v 

súvislosti s osvetlením ţiadal  urgentne zabezpečiť  opravu  jednej lampy na 

Černovskej 6, pri ZŠ sv. Gorazda prostredníctvom firmy ŢIVO

4 5.5.2011 ODÚP oprava vykonaná

214

Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská. Pán Zelný odovzdal výboru 

petíciu obyvateľov bytov ulice Nanterská, vchody 1, 2, 3 vo veci úpravy  odstavnej 

plochy pre kontajnery komunálneho a triedeného odpadu z dôvodu, ţe ulica je úzka. 

Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu 

dopravnou nehodou. Ţiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu, 

umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s  

týmto  upozornil, ţe majú vedomosť o tom, ţe v bytoch býva viac osôb, častokrát 

nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám 

zrejme nezákonne, ktorí tieţ za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so 

správcom obytných domov vykonať kontroly uţívateľov bytu a v prípade pochybností 

oznámiť príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu. 

4 5.5.2011 ODÚP spomaľovacíprah osadený

215

Dať cestu  na Vlčincoch 1 do pôvodného stavu -  pri Tuláku a cestu na ul. sv. 

Gorazda, nedá sa tam chodiť, autá chodia po chodníkoch, navrhuje otvoriť vchod pri 

dome „E“ - východ – na ceste sv. Gorazda. Na námestí Ľ. Fullu autá chodia po 

chodníkoch

4 5.5.2011 ODÚP plánovaná v roku 2012 ralizácia prepojenia ul. Černovská 

a ul. Sv Cyrila a Metoda podľa PD

216 Predĺţiť chodník pri cestu – z Vlčiniec 1. do ŢILPO. 4 5.5.2011 ODÚP vzhľadom na finančnú situáciu mesta tento rok nie

217

Opraviť schody pri autobusovej zastávke Poštová, na opačnej strane od Pošty 8 

smerom na sídlisko, idú sa rozsypať, rovnako aj v Celulózke, pri Colspedii, nikto ich 

neopravuje, kamene a suť - sú tam 2 roky.
4 5.5.2011 ODÚP schody na zastávke Poštová zrealizované, ostatné 

realizácia 2. polrok 2011

218

Zabezpečiť označenie prechodu pre chodcov na Vlčincoch 4 pri východe od Pošty 8 

a kostola na Vlčincoch 4 smerom cez cestu k výmenníkovej stanici na ul. Nécseya. 

Je veľmi frekventovaná, nedá sa tam prejsť, je tam neprehľadná zákruta, ohrozuje 

chodcov, ktorí nemajú ako ináč prejsť, ţiadalo by sa pre autá aj zrkadlo.

4 5.5.2011 ODÚP z dopravného hľadiska nesúhlasné stanovisko, 

219
Pri Kauflande,v časti  pred obchodom s nábytkom – „Black red White“ nie je 

chodník, inak táto trasa má všade chodník pre chodcov. 4 5.5.2011 ODÚP nie je to pozemok mesta, ale to zároveň prístup na 

parkoviská

220 Riešiť parkovacie miesta na ul. Černovská 4 5.5.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná, závislá od finančných moţností 

mesta

221

Na ul. Sv. Svorada a Benedikta vybudovali sa parkoviská  smerom k domu, z 2. 

strany nie sú urobené, je tam pravouhlá zátačka, treba predĺţi parkovisko, aby ľudia 

z ostatných barakov mohli parkovať aj smerom k nim, nech sa stav trochu odľahčí.
4 5.5.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná, závislá od finančných moţností 

222
Pri realizácii stavebných prác na stavbe kanalizácie poţadujú občania dosypávať 

jamy na ceste priebeţne, aby boli dočasne prejazdné, pokiaľ sa nebude realizovať 

konečná úprava miestnych komunikácií.

6 Trnové 10.5.2011 ODÚP realizované priebeţne

223 Státie áut na ceste -riešiť ako stále parkovanie spoplatnením 6 Bytčica 2.5.2011 ODÚP zatiaľ s neuvaţuje

224 Chýbajúce kryty daţďových vpusti v obci (BANÍCKA, BYSTRICKÁ, NA STANICU) 6 Bytčica 16.5.2011 ODÚP kryty doloţené

225 Dokončenie prác na Lipoveckej ulici súvisiacich s jej odvodnením (daţďová voda a 

voda stekajúca z pozemkov)
6 Bytčica 16.5.2011 ODÚP mesto poskytne potrebný materiál

226

Pri miestnom cintoríne sa stretáva skupina motoristov, ktorí často narúšajú kľud na 

cintoríne a poškodzujú jeho okolie. Rovnako je potrebnné riešiť obmedzenie vstupu 

motorových vozidiel k Vodnému dielu Ţilina. Je potrebné zaistiť zvýšenú kontrolu zo 

strany mestskej polície.

6
Mojšová 

Lúčka
17.5.2011 ODÚP na obmedzenie vstupu - nesúhlas ODI

227 Námestie sv. Bosca na pravej strane aspoň povalcovať 7 Bánová 7.4.2011 ODÚP realizované

228 Oprava zábradlia na moste pri vyhni, oprava zábradlia na lavičke cez Rajčianku pri 

Kinekuse a prístup pre invalidné vozíky
7 Bánová 7.4.2011 ODÚP realizácia 2. polrok 2011

229 Oprava krajnice na ulici Jedľová 7 Bánová 7.4.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná, závislá od finančných moţností 

mesta
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230 Parkovanie áut pri večierke (pozn. nekonkretizovaný problém) 7 Bánová 7.4.2011 ODÚP ak dochádza k porušovaniu predpisov, informovať MsP

231 Na cintoríne pustiť vodu 7 Bánová 7.4.2011 ODÚP preveruje sa

232 Oprava vstupu na cintorín (vytápanie diaľničným privádzačom) 7 Stráţov 12.4.2011 ODÚP realizuje sa len údrţba a čistenie uličnej vpuste

233 Prechod pri cintoríne (nastavenie svetelnej signalizácie, pri Maracane svetelná 

signalizácia nefunguje)
7 Stráţov 12.4.2011 ODÚP riešené cez ŢK

234 Vytvoriť pri pošte parkovacie miesta, tak isto aj pri materskej škole a Rybárskom 

zväze
7 Závodie 14.4.2011 ODÚP poţiadavka evidovaná, závislá od finančných moţností 

mesta

235 Na cintoríne ku hlavnému kríţu poloţiť zatrávňovacie kocky 7 Závodie 14.4.2011 ODÚP realizácia 2. polrok 2011

236 Preveriť umiestnenie kameňov pri plotoch na ulici Pod sadom, Juraja Závodského 

(pri pošte)
7 Závodie 14.4.2011 ODÚP na súkromných pozemkoch môţu mať kamene 

umiestnené

237 Ulica pri druţstve / Druţstevná?/ je v havarijnom stave, prepadá sa 7 Ţilinská 

Lehota
3.5.2011 ODÚP realizácia závisí od finančných moţností mesta

238 Uvaţovať o parkovisku pri cintoríne 7 Bánová 5.5.2011 ODÚP závisí od finančných moţností mesta

239 Prechod pri cintoríne (nastavenie svetelnej signalizácie, pri Maracane svetelná 

signalizácia nefunguje) 
7 Stráţov 10.5.2011 ODÚP jedná sa o cestu I. triedy - nepatrí do kompetencie 

odboru dopravy - semafor funguje

240 Dedinská ulica – pri asfaltovaní zdvihli jej povrch a teraz vytápa bočné uličky 7 Stráţov 10.5.2011 ODÚP riešené v rámci reklamácie

241 Obnoviť značenia prechodov pre chodcov na Bytčianskej ulici 8 Povaţský 

Chlmec
28.4.2011 ODÚP štátna cesta, nie je v kompetencii mesta

242 Dokončiť povrchovú úpravu chodníka na „esíčku“ a zvodidlá na tomto úseku 8 Povaţský 

Chlmec
28.4.2011 ODÚP realizácia závisí od finančných moţností mesta

243

 Poţiadali poslankyňu ďalej konať v obmedzovaní vjazdu vozidiel nad 3,5 t do ulíc, 

ktoré nie sú na to technicky prispôsobené  a dochádza k poškodeniu kanalizácie a 

ich povrchu (Pod Skalkou, Horská, Zúbekova, Fialková), zmeniť ulicu Študentská na 

jednosmernú.

8
Povaţský 

Chlmec
28.4.2011 ODÚP nesúhlasné stanovisko ODI, znamenalo by to zmenu 

celkovej organizácie dopravy v danej oblasti

244 Na ulici Pri Kysuci (kriţovatka Na Majerisko) sa tvorí veľká kaluţa, stačí navŕtať otvory 

do poklopu, aby mohla daţďová voda odtekať do kanalizácie
8 Povaţský 

Chlmec
28.4.2011 ODÚP realizácia závisí od finančných moţností mesta, 

zrealizované 

245
Ţiadajú prehodnotiť moţnosť spojenia vybudovanej cesty zo Sneţnice 

do Zástrania, aby Zástranie bolo prepojené aj s ďalším regiónom 8 Zástranie 29.4.2011 ODÚP v súčasnom období sa so spojením neplánuje

246 Ţiadať retardéry na cestu pri materskej škole v Zástraní (na zimu ich odstrániť) 8 Zástranie 29.4.2011 ODÚP nesúhlas ODI, mesto nemôţe vydať dopravné určenie

247
Urgovať úpravu ţľabov pri predajni Jednota, (vlastník údajne Jednota), aby v zime 

nedochádzalo ku vytváraniu súvislej ľadovej plochy pred predajňou a na priľahlej 

časti ulice.

8 Zástranie 29.4.2011 ODÚP nepatrí do kompetencie mesta riešiť  odvodnenie 

súkromného pozemku, úprava ţľabov bola vykonaná 

248

sťaţnosť na poškodzovanie pomníkov pri kosení cintorína, nevhodná kosačka víri 

kamenivo a poškodzuje mramor 8
Povaţský 

Chlmec
26.5.2011 ODÚP sťaţnosť postúpená na správcu pohrebísk

249 Rigol na ceste ku cintorínu je nedostatočný, obava z moţného ľadu na ceste 8 Povaţský 

Chlmec
26.5.2011 ODÚP rigol je z hľadiska územných pomerov jediné riešenie

250 Na zatáčke Bytčianskej zabezpečiť rigol, ťaţké autá ho narušili, hrozí zosuv 8 Povaţský 

Chlmec
26.5.2011 ODÚP realizácia 2. polrok 2011

251 Dom smútku – prečo sa nepokračuje v oprave dlaţby, robí sa to v rámci reklamácie? 8 Zástranie 27.5.2011 ODÚP reklamácia postúpená na dodávateľa p. Jaroša, 

zhotoviteľa diela

252
P. Michal Ondrášek ţiada pomoc pri oprave ulice Na Hôrku – vlani nebola 

dokončená  a v čase daţďa je tam blato. Ţiada ulicu riešiť v rámci júnových opráv.            8 Zástranie 27.5.2011 ODÚP asfaltovanie ulice sa v tomto období neplánuje, na časti 

ulice, kde je asfaltový kryt, sa tento rok vyspravia výtlky.

253 Dokončiť ihrisko na ulici Andreja Ţarnova. 2 6.4.2011 ODÚP jedná sa investíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

254

Budatín: Minulý rok bolo narýchlo vybudované detské ihrisko. Okrem toho, ţe ihrisko 

sa nachádza v nevyhovujúcej lokalite (zo všetkých strán je rušná cesta, je to hlučné, 

prašné a nebezpečné miesto), ani práce neboli celkom dobre zrealizované. 

Napríklad pozemok nebol pred stavbou odvodnený, takţe v prípade daţdivejšieho 

počasia sa z ihriska stáva blatisko. Taktieţ tu chýba výsadba okrasných kríčkov 

a trávy. 

8

podnet p. 

Petra Maxu 

adresovaný 

priamo 

primátorovi 

emailom dňa 

28.3.2011

28.3.2011 ODÚP
výsadbu kríkov a trávy zabezpečí odbor ŢP. ODUP 

preverí moţnosť odvodnenia ihriska. Riešenie 

odvodnenia 2. polrok 2011

255

Vysporiadať sa s majetkom TJ Brodno, pretoţe šatne pri futbalovom ihrisku boli 

postavené v akcii Z za bývalého MNV Brodno, teda tento majetok by mal byť 

majetkom mesta. Po vysopriadaní tohto majetku ţiadajú vybudovať detské ihrisko pri 

tomto areáli šatni.

8 Brodno 6.4.2011 ODÚP nepatrí odboru

258 Potreba opravy cestnej komunikácie – výmole (časť Malá Praha – Ul. Suvorovova) 1 1.6.2011 zaradené do plánu na rok 2012 v náväznosti na 

schválený rozpočet mesta

260
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 obmedzené časy na zásobovanie sú zapracované v 

návrhu VZN

261
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 podľa návrhu VZN o dani za vjazd budú môcť vozidlá 

parkovať len na vyhradených miestach

262 Riešiť prenosné parkovacie karty tak, aby sa vzťahovali len na 1 motorové vozidlo 1 15.6.2011

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

263

Je potrebné opraviť lavičku – vymeniť odhnité drevá za prvým pozdlţným panelákom 

(č. 706) a znova osadiť lavičky za druhým panelákom (č. 707) na Gabajovej ul. 

smerom od Bytermu ku Váhostavu. Jedná sa o lavičky pri chodníkoch okolo 

Detského ihriska. Sedačky sú dobré, len sú vykývané. Treba urobiť nové betónové 

lôţko.

2 1.6.2011 zrealizované

264

Vystavané a opravené detské ihriská na Vlčincoch, okrem Vlčince I.. Na Vlčincoch I. 

sú

staré nebezpečné preliezky a staré pieskovisko. Preto ţiada vybudovať malé, ale 

bezpečné ihrisko pre deti v časti Vlčince I.

4 2.6.2011

MsÚ Ţilina, odbor dopravy a ÚP vykonáva v súčasnej 

dobe pasportizáciu detských ihrísk a pieskovísk na 

území mesta. Na základe pasportizácie architekti mesta 

vyberú lokality, kde sa budú inštalovať modulové detské 

ihriská podľa noriem. Potom sa staré budú odstraňovať. 

Tento rok vzhľadom na rozpočtové moţnosti mesta 

určite nie.

265

Ako je to s pridelením finančných prostriedkov medzi jednotlivými časťami. Vlčince I. 

majú nebezpečné, staré, socialistické, kovové preliezky, ktoré nevyhovujú novým 

smerniciam EÚ, sú nevyhovujúce a ţivot ohrozujúce. Ţiada odstrániť staré preliezky 

a inštalovať jednoduché detské zostavy do priestoru na Námestí L. Fullu, či 

vedľajšieho dvora Černovská – Sv. Bystríka.

4 2.6.2011

MsÚ Ţilina, odbor dopravy a ÚP vykonáva v súčasnej 

dobe pasportizáciu detských ihrísk a pieskovísk na 

území mesta. Na základe pasportizácie architekti mesta 

vyberú lokality, kde sa budú inštalovať modulové detské 

ihriská podľa noriem. Potom sa staré budú odstraňovať. 

Tento rok vzhľadom na rozpočtové moţnosti mesta 

určite nie.

266
Vodič drzo odlomil značku „Zákaz státia“ na Námestí Fullu pri ulici Sv. Gorazda, 

preto navrhuje tieto značky nahradiť vodorovným značením. 
4 2.6.2011

Ak je vedomosť o úmyselnom odstránení zvislého 

dopravného značenie(ZDZ), treba volať políciu. 

Vodorovné dopravné značenie je v zime neúčinné a 

zákaz státia je v zmysle zákona len ZDZ. 

267

Pri realizácii kanalizácie a následných úprav na ceste III. triedy v ulici Dolná Trnovská 

v úseku medzi Kultúrnym domom a Základnou školou poţadujú občania realizovať 

konečnú úpravu cesty v pôvodnej nivelete bez jej navýšenia. Súčasne poţadujú v 

tomto úseku realizovať odvedenie daţďovej vody z cesty III.triedy tak, aby 

nedochádzalo k permanentným zaplavovaniam ich pozemkov z cesty

6 Trnové 7.6.2011 nie je v kompetencii mesta, ale SSC ŢSK 

268

Občania z ulíc Šenkárovská a Rakové ţiadajú, aby bola prečistená zatrubnená časť 

rigolov daţďovej kanalizácie, k zaneseniu ktorej došlo naplavením stavebného 

materiálu pri realizácii kanalizácie. Táto poţiadavka je opätovne nanesená, nakoľko 

nebola doteraz splnená. V rámci verejnoprospešných prác si občania čistia otvorené 

rigoly, na čistenie zatrubnených rigolov nemajú techniku ani náradie. Je potrebné 

opätovne vzniesť túto poţiadavku na investora a dodávateľa stavby.

6 Trnové 7.6.2011 poţiadavkou sa bude odbor dopravy zaoberať aţ po 

realizácii kanalizácie

269

Rovnako pán Košťál predkladá poţiadavku, aby mesto Ţilina, ako vlastník miestnej 

komunikácie (cesta medzi Trnovým a Rosinou), p.č. 5547 (viď príloha zápisu) 

vykonával opravy a údrţbu tejto cesty a jej okolia (náletové kroviny a vysoká tráva nie 

je kosená uţ niekoľko rokov!). Na tejto ceste podľa jeho informácií došlo len vlani k 

siedmim dopravným nehodám.

6 Trnové 7.6.2011 v mesiaci september/október bude riešené vyčistenie 

okolia cesty pracovníkmi VPP

270
Bezbariérový prechod k zastávke MHD Na Stanicu (pri COOP  Jednota) predĺţením 

chodníka, moţnosť prekrytia rokliny popri ceste R I 64 (betónovou rúrou)
6 Bytčica 13.6.2011

po obhliadke miesta konštatované, ţe bezbariérový 

prechod bude riešený súčasne s plánovaným chodníkom 

pozdĺţ cesty I/64

271 Riešenie kriţovatky ul. Banícka  a bezmenná a Banícka a Tehelná, prípadné 

obmedzenie rýchlosti v obytnej zóne na 30 km/h, ako na ul. Paţite
6 Bytčica 13.6.2011 v mesiaci september bude konzultované s ODI, DZ sa 

meniť nebude

272 Realizácia obnovy Domu smútku, jeho časový program, z dôvodu jeho vysťahovania  

a moţnosti vyuţitia priestorov ZŠ počas letných prázdnin
6 Mojšová 

Lúčka
14.6.2011 jar 2012 jar 2012

273
Sťaţnosť na parkovanie motorových vozidiel patriacich záhradkárom na konci ul. 

Šťuková a Úhorová (za ZŠ) oproti kríţu, riešenie je osadenie dopravnej značky 

kriţovatka alebo zákaz státia, z čoho by vyplývalo zákaz parkovanie v tomto úseku

6
Mojšová 

Lúčka
14.6.2011 v prípade podozrenia zo spáchania priestupku volať MP

274
Banícka, uviesť ako hlavnú cestu ul Antona Bielka

6 Bytčica 27.6.2011 v mesiaci september bude konzultované s ODI, nesúhlas 

ODI

275 Nákladné autá (cca 30 – 40 t) sústavne chodia okolo ZŠ Bánová 7 Bánová 2.6.2011 dopravnej obsluhe nemôţeme zakázať vjazd

276 Pred kostolom stojí voda – reklamovať novouloţenú dlaţbu 7 Bánová 2.6.2011 reklamované cez Ţilina Real

277 Po pravej strane na Námestí J. Bosca je navezená drť, treba to aspoň povalcovať, 

nedá sa po tom chodiť
7 Bánová 2.6.2011 v 36 týţdni bude vykonaná obhliadka anásledne úprava

278
Na detskom ihrisku za kostolom je poškodený rám basketbalového koša – hrozba 

pádu, ohrozenie detí, na detskom futbalovom ihrisku trčí zabetónovaná ţelezná rúra 

– ohrozenie zdravia detí

7 Bánová 2.6.2011 náprava bude vykonaná v 36 - 37 týţdni

279 Úprava partizánskych hrobov na cintoríne (poslanci sa pokúsia dohodnúť o 

svojpomoci občanov)
7 Bánová 2.6.2011 svojpomocne občanmi podľa vyjadrenia poslanca

280 Dedinská ulica – umiestniť zrkadlo pri ţeleznici 7 Stráţov 7.6.2011 ODI súhlasí s umiestnením zrkadla, realizácia na jar 

2013

281 Prechod pre chodcov na esíčku pri kríţi- potrebné je vyznačiť priechod pre chodcov. 8 Povaţský 

Chlmec
30.6.2011 majetkovo patrí pod ŢSK, SC ŢSK

282 Doriešiť priepust na ul. Pod Skalkou a ku mostíku p. Macuša 8 Povaţský 

Chlmec
30.6.2011 realizácia do októbra 2011

283 Dopravné značenie: zákaz vjazdu nad 3,5t na vybrabé ulice- Horská, Pod Skalkou, 

Vysoká, riešiť vjazd do ulice k ihrisku.
8 Povaţský 

Chlmec
30.6.2011 v mesiaci september bude konzultované s ODI, nesúhlas 

ODI

284 Blikač k priechodu pre chodcov na konečnej. 8 Povaţský 

Chlmec
30.6.2011 majetkovo patrí komunikácia pod ŢSK, SC ŢSK

285
Na ul. Varšavská bol vykopnutý stĺp, autá si skracujú cestu tým, ţe jazdia po 

chodníku 4 7.7.2011 stĺp osadený

286

Pán Čepec, ul Fatranská 3 100 dňa 14. 06. 2011 elektronicky uviedol, ţe minulý rok 

prosil zamestnankyňu MsÚ v Ţiline, aby okolo bytového domu ul. Fatranská 3100 

bolo umiestnené niekoľko lavičiek tak, ako je to napr. pri vedľajšom paneláku. Keďţe 

sa nič neudialo, tak pri paneláku s cca 100 bytov majú jedinú spráchnivenú 30-ročnú 

lavičku pri pieskovisku. Je veľmi zvedavý, či dôjde k osadeniu lavičiek v tomto 

priestore. 

4 7.7.2011

Skúšobne budú umiestnené dve lavičky na ul. Fatranská 

3, nakoľko je skúsenosť a podnety občanov, ţe v 

neskorých večerných hodinách sa pri lavičkách stretáva 

mládeţ a narušuje nočný kľud.

Júl 2011

Jún 2011
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287

Ing. Jozef Gajdošík dňa 15. 06. 2011 elektronicky predloţil vo veci dopravnej situácie na 

Vlčincoch I. podnet, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Ţiada, aby mesto sa jasne vyjadrilo, či 

chce pokračovať vo verzii vypracovaného projektu alebo ponúkne iný variant. Dopravná 

situácia, hlavne na styku ul. Černovskej a ul. Sv. Svorada a Benedikta (pri Tuláku), je neúnosná, 

a preto jej riešenie je veľmi naliehavé. V podnete poukázal na to, ţe v danej veci sú len dve 

riešenia:

• Rozšíriť cestu popri blokoch C, D a časti B vybudovaním nových parkovacích miest.

• Vybudovať druhý vstup z ul. Sv. Cyrila a Metóda na Černovskú, prepojiť ul. Sv. Gorazda a ul. 

Sv. Svorada a Benedikta (poza DSS) a zjednosmerniť dopravu. 

Druhý variant bol projekčne pripravený a boli naň vyčlenené prostriedky v rozpočte na rok 2011. 

Stretol sa však s odporom bloku E, preto sa nezrealizoval. Poslanec Groma má o tom prehľad. 

Paslanec Bačík ako konateľ Ţilina Realu by mal o projekte vedieť, pretoţe ho táto firma 

vypracovala. 

4 7.7.2011
S realizáciou projektu sa bude mesto zaoberať v 

závislosti od finančných moţností mesta. Projekt je 

pripravený. 

288 TJ Zástranie pripravuje turnaj na ďalší ročník  Memoriálu J. Mičicu, potrebuje upraviť 

parkovisko pri ihrisku, ţiada asfaltovú drť.
8 Zástranie 1.7.2011 zabezpečené

289 Ulica od Minezy- treba upraviť rigol v dĺţke cca 50 m 8 Zástranie 1.7.2011 odpoveď viď. č. 397

August 2011

290
Pred novostavbou Lesopark na Karpatskej ul. urobiť priechod pre chodcov, príp. 

vyasfaltovať kúsok trávnika.Prechádzať cez cestu je nebezpečné pri prechode s 

malými deťmi a kočíkom.

4 4.8.2011 moţnosť riešenia v roku 2012 - zrealizované

291
Priechod pre chodcov cez Fatranskú ul. z Karpatskej ul. Do Lesoparku nie je dobre 

označený  a vôbec nie je osvetlený. Človeka na tomto priechode večer a v noci vôbec 

nevidno, ani pri zníţenej viditeľnosti.

4 4.8.2011
vzhľadom na finančné moţnosti mesta moţnosť 

realizácie v roku 2012 - na osvetlenie nie sú v rozpočte 

vyčlenené financie

292 Zastávky MHD Fatranská ul. Nie sú zabezpečené priechodom pre chodcov ani z 

jednej strany.
4 4.8.2011 vzhľadom na finančné moţnosti mesta moţnosť 

realizácie v roku 2012 - zrealizované

293 Predĺţenie cyklochodníka, ktorý vedie popri ul. Vysokoškolákov a končí  pri 

internátoch ŢU.
4 4.8.2011 nie je v pláne ani na budúci rok. Pripravuje sa 

czklochodník V9 na Vodné dielo.

294 Vykonať pasport technického stavu verejného osvetlenia na Zvolenskej ul. Z 

hľadiska bezpečnosti
4 4.8.2011 vyriešené cez ŢIVO, pasport je spracovaný

295
Obnova priechodu pre chodcov na Zvolenskej ul. Vodorovnou dopravnou značkou a 

zvislou dopravnou značkou a vybudovanie spomaľovacieho prahu (retardéru).
4 4.8.2011 vzhľadom na finančné moţnosti mesta moţnosť 

realizácie v roku 2012

296 Vykonať obnovu vodorovného dopravného značenia parkovacích stojísk na 

Zvolenskej ul.
4 4.8.2011 pripravené na jar  2013

297 Podanie informácií ohľadne budovania cyklistických chodníkov hlavných trás sídlisk 

a mestských častí na vidné dielo.
4 4.8.2011 projekt pripravený a navrhnutý na realizáciu na roky 2013 

- 2014

298 Verejné osvetlenie na Hlavátkovej ulici je nefunkčné, svieti len jedno svietidlo z celej 

ulice
6 Mojšová 

Lúčka
16.8.2011 riešené cez ŢIVO, do dvoch týţdňov budú doplnené.

299

Dom smútku – na spoločnom rokovaní správcu cintorína, pracovníkov MsÚ, MIÚ a poslanca, 

ktoré bolo ešte 11.3.2011 sa dohodlo, ţe mesto zabezpečí v letných mesiacoch opravu strechy 

domu smútku tak, aby nedochádzalo k jej kondenzovaniu. Aktuálna situácia je taká, ţe aj 

napriek permanentnému vetraniu strecha stále kondenzuje, stekajúca voda výrazne poškodzuje 

omietky na stenách a hrozí ich zaplesnenie a odpadnutie. Vzhľadom na to, ţe inventár domu 

smútku nie je moţné okrem priestorov základnej školy nikam dočasne umiestniť, je potrebné 

pripraviť realizáciu prác tak, aby sa mohli realizovať v súčinnosti s prázdninami v škole alebo 

zabezpečiť iný náhradný priestor.

6
Mojšová 

Lúčka
16.8.2011 projekt pripravený, realizácia moţná v roku 2012

300
Riešenie dopravnej situácie kriţovatky PAŢITE – BYSTRICKÁ. Osadenie dopravného 

označenia  „DAJ PREDNOSŤ V JAZDE“ na ul. PAŢITE. BYSZTRICKÁ ul. je uvedená 

ako hlavná a tým neplatí pravidlo pravej ruky.

6 Bytčica 1.8.2011

p. poslanec Marček, na základe obhliadky z odboru 

dopravy, prediskutuje moţnosť riešenia uvedenej oblasti 

ako Obytnej zóny, so všetkými dôsledkami pre 

obyvateľov

301
Riešenie dopravy ul NA STANICU. Do budúcna je potrebné riešiť inú alternatívu 

dopravy, mimo obytnej zóny. Je plánované stretnutie so zástupcami spoločnosti 

CARMEL a občanov na pôde mesta.

6 Bytčica 1.8.2011

momentálne prebieha identifikácia pozemkov pozdĺţ 

ţelezničnej trate, ako obchádzkovej trasy pre nákladné 

vozidlá - na základe rokovaní zníţená intenzita prepravy 

o 70%

302
Riešenie zákruty na R.I./64 pri Coop Jednota tzv. Majeríkovej zákruty. Občanom boli 

poskytnuté informácie o výsledkoch rokovaní so SSC. Ţiadať SSC o zaradenie do 

investičného plánu.

6 Bytčica 1.8.2011 je ţiadosť na stavebné povolenie, oznámené SSC, 

realizácia v roku 2013

303 Bytčický potok – vyčistenie, úprava mostíkov, regulácia. Spolupráca s Povodím Váhu 

(správca toku).
6 Bytčica 1.8.2011 moţnosť úpravy mostíkov v roku 2012 / vzhľadom na 

finančné moţnosti mesta/

304 Rozšírenie cintorína o URNOVÝ HÁJ. 6 Bytčica 1.8.2011 závislé od finančných moţností mesta

305

P.Danaj z ulice Dolná Trnovská 133 avizuje problém s upchatým odvodňovacím 

rigolom pri ceste III.triedy, ktorý uzatvoril sused pri stavebných prácach na svojom 

dome. V tejto súvislosti je potrebné osloviť správcu cesty a poţiadať ho o preverenie 

situácie a jej vyriešenie

6 Trnové 2.8.2011 majetkovo patrí komunikácia pod ŢSK, SC ŢSK

306 P. Knapec avizuje havarijný stav mostíka v ulici Nový Domov, kde je podmytá 

vozovka a prepadáva sa. Situácia je váţna a treba ju riešiť ako havarijný stav
6 Trnové 2.8.2011 zrealizované v auguste

307
P.Rafa upozorňuje, ţe dodávateľ prác na stavbe kanalizácie nie vţdy podľa potreby 

realizuje dosypávanie vyjazdených koľají na ceste. O tomto stave je potrebné 

informovať investora stavby a ţiadať nápravu

6 Trnové 2.8.2011 dodávateľ priebeţne vyzývaný

308 Vykonať pasport technického stavu verejného osvetlenia na Zvolenskej ul. Z 

hľadiska bezpečnosti
4 4.8.2011 vyriešené cez ŢIVO

309 Verejné osvetlenie na Hlavátkovej ulici je nefunkčné, svieti len jedno svietidlo z celej 

ulice
6 Mojšová 

Lúčka
16.8.2011 vyriešené cez ŢiVO

September 2011

310

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 uvedené detské ihrisko nie je v majetku mesta Ţilina, 

preto nie je moţné robiť zásahy

311 Ul. Bernolákova č. 24 – 30, Ţilina – prečistiť kanalizačné vtoky (pri daţďoch voda 

neodteká, hromadí sa na chodníkoch, zeleni).  Poţiadavka – prečistenie.
1 7.9.2011 prečistenie prelom november / december

312

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.

1 7.9.2011 posúdenie moţnosti DZ v mesiaci december

313
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.   

1 7.9.2011 realizácia 1. polrok 2012

314

Na výjazde pod Veľkogaráţami (Hliny VII) smerom od Bratislavy ku Váhostavu 

(Hlinská ulica), upraviť prechod pre chodcov (dopravnou značkou STOP alebo 

zrkadlom) tak, aby bola zabezpečená väčšia bezpečnosť chodcov. Chodec neskoro 

uvidí prichádzajúce vozidlá zľava.

2 7.9.2011 mesto Ţilina dalo poţiadavku na KÚ pre CD a PK na 

dopravné určenie - zrealizované

315 Urgentnú opravu jednej lampy na ul. Černovskej č. 6 pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda 

(uznesenie č. 25/2011)
4 8.9.2011 zrealizované

316 Zrekonštruovať ihriská pre deti a mládeţ 4 8.9.2011 priebeţne realizované v rámci rozpočtových moţností

317 Vytvoriť nové parkovacie miesta na uţ vytvorených rozbitých a blatových „akoţe 

trávnatých“ plochách
4 8.9.2011 vzhľadom na súčasné finančné moţnosti sa neuvaţuje s 

rozširovaním parkovacích miest

318 Vybudovať chodník popri Rosinskej ceste smer Vlčince – Vodné dielo 4 8.9.2011 poţiadavka je evidovaná a realizácia závisí od 

finančných moţností mesta, spracuváva sa PD

319 Vybudovať prechod pre chodcov pri zastávke Matica Slovenská (chodník, ktorý tam 

existuje je po trávnatej ploche)
4 8.9.2011 poţiadavka je evidovaná a realizácia závisí od 

finančných moţností mesta

320 Kto začal vykonávať na ul. Na Stanicu stavebné práce do vozovky a jej následné 

zúţenie, urobiť obhliadku z odboru dopravy (p. Berešík).
6 Bytčica 5.9.2011 súčasť schváleného SP stavebným odborom

321 6 Bytčica 5.9.2011 v pláne na rok 2012 - 2013

322
cesty tvorí frézovaná drť, čo vyuţívajú poľnohospodárske stroje na očistenie svojich 

kolies a na asfaltovú časť vozovky vychádzajú uţ očistené, no ulica s drťovým 

povrchom ostáva znečistená. Riešiť s odborom dopravy. (Riešili aj príslušníci 

Mestskej polície).

6 Bytčica 5.9.2011 ZDZ bolo odstránené

323

P.Knapec – upozorňuje na nebezpečnú situáciu na Rosinkách pri realizácii stavby 

kanalizácie. V súčasnosti sa realizuje úsek na hlavnej ceste  medzi zastávkami MHD 

Bagarova a Nový Domov. Ide o najuţšiu časť cesty, kde navyše zvolil dodávateľ takú 

technológiu, ktorá neumoţňuje zaistiť bezpečnú premávku osobnej aj verejnej 

dopravy. Ţiada preto (postupne sa pridali k nemu aj ďalší občania), aby dodávateľ s 

investorom pripravili obchádzkovú trasu pre osobnú aj verejnú dopravu tak, aby 

nekolidovala s prácami na ceste aţ do doby ich ukončenia.

6 Trnové 6.9.2011 vyriešené bez obchádzky

324

P.Tabaček ţiada, aby mesto Ţilina určilo dopravné značenie na všetkých miestnych 

komunikáciach, najmä však tam, kde  pri ich kriţovaní vznikajú nebezpečné 

dopravné situácie (napríklad Magočovská, Do Brezičia a podobne). Bolo by potrebné 

v tejto súvislosti uskutočniť miestnu obhliadku zo strany odboru dopravy a dopravnej 

komisie MZ 

6 Trnové 6.9.2011

ZDZ sa v súčasnosti pre nepriaznivú finančnú situáciu 

nerealizuje, dopravnú situáciu rieši zákon 8/2009, 

obnova v roku 2013 po vybudovaní odvodnenia cesty III. 

triedy

325
P.Magočová upozorňuje na vysoký nárast problémov, ktoré súvisia s parkovaním 

osobných vozidiel na miestnych komunikáciách. Ţiada, aby mesto spracovalo plán, 

respektíve regulatív statickej dopravy aj pre mestské časti

6 Trnové 6.9.2011

parkovanie na miestnych komunikáciách rieši zákon 

8/2009. Ak má občan podozrenie, ţe vodiči porušujú 

pravidlá cestnej premávky, môţu sa obrátiť na mestskú 

políciu, ktorá tieto priestupky rieši v rámci svojej 

kompetencie

326
Občania poţadujú preveriť moţnosť zmeny organizácie dopravy v ulici pod mostom 

k cintorínu a vodnému dielu tak, aby bola len jednosmerná – odbor dopravy MsÚ 
6

Mojšová 

Lúčka
20.9.2011

Mesto Ţilina vydalo dopravné určenie s poţiadavkou 

osadenia DZ obytná zóna, jednosmerná komunikácia je 

nezmysel

327

Na miestnych komunikáciách, ktoré sú v obytnej zóne, sa nedodrţiavajú dopravné 

predpisy, osobné vozidlá tu chodia veľmi vysokou rýchlosťou a ohrozujú bezpečnosť 

občanov. Je potrebné uskutočniť preventívne kontroly zo strany polície, resp. 

prehodnotiť moţnosť osadenia cestných retardérov 

6
Mojšová 

Lúčka
20.9.2011 MsÚ peţiada o priebeţné kontroly dodrţiavania dopr. 

predpisov - ODI

328

Kanalizačná stoka, ktorá je vedená popod detské ihrisko, je v havarijnom stave. O 

tejto situácii sú informovaní aj pracovníci SEVAKu. K tomu, aby ju bolo moţné 

opraviť, je potrebné zabezpečiť prístup na ihrisko a preto je potrebné rozšíriť 

prístupovú bránku na šírku 3,0m

6
Mojšová 

Lúčka
20.9.2011 nepatrí odboru dopravy

329
Občania ţiadajú riešiť statickú dopravu na miestnych komunikáciách – autá parkujú 

častokrát tak, ţe znemoţňujú prejazd iným vozidlám, respektíve v prístupe k 

vjazdom do rodinných domov.

6
Mojšová 

Lúčka
20.9.2011

parkovanie na miestnych komunikáciách rieši zákon 

8/2009. Ak má občan podozrenie, ţe vodiči porušujú 

pravidlá cestnej premávky, môţu sa obrátiť na mestskú 

políciu, ktorá tieto priestupky rieši v rámci svojej 

kompetencie

330 Cesta pri druţstve – opakovane ţiadaná oprava – havarijný stav – prepadá sa 7 Ţilinská 

Lehota
6.9.2011 poţiadavka evidovaná a vzhľadom na rozsiahlu opravu 

zaradená do nekorších období

331
Ul. Skotňa – pri p. Daniškovi – doloţiť ţľaby cca 5-7m, ničí sa celá cesta, treba

sa prísť na pozrieť – volať p. Beňu č. t. 0903 556 480      
7

Ţilinská 

Lehota
6.9.2011 poţiadavka evidovaná a vzhľadom na rozsiahlu opravu 

zaradená do nekorších období

332
Opakovane ţiadané dorobenie protihlikovej steny na diaľničnom privádzači od 

škôlky po Dedinskú ul.
7 Stráţov 13.9.2011 oslovená listom SSC

333 Riešiť so SEVAK – om kanalizáciu nakoľko pri daţďoch, keď sa zdvihne hladina, 

vteká kanalizácia do rodinných domov
7 Stráţov 13.9.2011 nepatrí odboru dopravy

4.3.2013/14:32 Poziadavky_VMC_201302/Doprava 4590



334 Kriţovatka ulíc Furdeková a Gazdová – chýba kanalizačný poklop, tohto času je tam 

poloţená paleta
7 Stráţov 13.9.2011 realizácia december 2011

335

Ďaľšia z poţiadaviek je oprava miestnych odtokov daţďovej vody v úseku zvanom 

Stará dedina pod kríţom. O tomto boli informovaní, ţe uţ túto poruchu obhliadol 

priamo riaditeľš ţilinských komunikácií za prítomnosti  Ing. Sládkovej a Ing. 

Glovniakovej z MsÚ Ţilina.

8 Zádubnie 27.9.2011 poţiadavka evidovaná a vzhľadom na rozsiahlu opravu 

bude zaradená do nasledujúcich období

336 Osvetlenie Závozskej ul.- treba zabezpečiť 2 pouličné lampy 8 Povaţský 

Chlmec
29.9.2011 pre nedostatok financií v rozpočte sa neuvaţuje ani 

budúci rok

337

Hrozba zničenia ul. Pod Skalkou v čase mrazu- vybudovaný rigol nie je dokončený, 

voda presakuje pod asfalt a v zime asfalt popraská a zničí vozovku (treba cementový 

poter do rigola), lístie padá do nezakrytého rigola a voda vyteká na ulicu (prekyť rigol 

plastovou mrieţkou).

8
Povaţský 

Chlmec
29.9.2011 doporučujeme čistenie cez VPP

338 Na ul. Horskej riešiť odvodnenie pri dome Dušana Radolca 8 Povaţský 

Chlmec
29.9.2011 s odvodnením sa zatiaľ neuvaţuje

339 Získať peniaze na udrţiavanie hrobu vojakov na miestnom cintoríne, zastrelených 

počas 2.svetovej vojny
8 Povaţský 

Chlmec
29.9.2011 v mesiaci december sa vykoná obhliadka hrobov 

vojakov.

340
Tlačiť na zákaz vjazdu kamiónom na ul. v Povaţskom Chlmci, ktoré nie sú 

prispôsobené na takúto záťaţ, ohrozujú uloţené siete, plyn a vodu, najmä ul. Pod 

Skalkou, Horská a Chlmecké námestie.

8
Povaţský 

Chlmec
29.9.2011 mesto Ţilina vydalo dopr. určenie, ralizácia vzhľadom na 

obmedzené fin. prostriedky na jar 2012

341
Bezpodminečne vyznačiť prechod pre chodcov na Bytčianskej ul. pri kríţi, dokončiť 

rigol na zatáčke podľa projektu, na zatáčke hrozí zosuv Bytčianskej cesty pod 

ťarchou kamiónov

8
Povaţský 

Chlmec
29.9.2011 cesta v správe ŢSK, nie je mestká komunikácia

342
Vybudovanie priestoru na trávenie s malými deťmi, chýba detské ihrisko, ihrisko v 

areáli MŠ slúţi iba deťom MŠ
8 Zástranie 30.9.2011 neuvaţuje sa s realizáciou detského ihriska, v rozpočte 

na rok 2012 neboli vyčlenené fin. prostriedky 

343 Odstrániť prekáţky na okraji ulíc - veľké kamene 8 Zástranie 30.9.2011 doporučujeme cez pracovníkov VPP v obci

344 Obnoviť prístrešok na zastávke Veterná 8 Zástranie 30.9.2011
pozemok pod prístrešok nie je mestský, majitelia 

okolitých nesúhlasia s umiestnením prístreška na ich 

súkromnom pozemku / viď č. 628/

Október 2011

345
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 .   

1 5.10.2011 od poţiadavky sa upustilo

346 Hliny 8 – inštalácia detských hojdačiek, preliezok, šmýkľaviek. Poţiadavka – 

osadenie detských preliezok a podobne.   
1 5.10.2011 jedná sa o investičnú akciu, ktorá musí byť krytá 

rozpočtom

347 Opraviť osvetlenie na Ul. Lichardova, Ţilina. 1 5.10.2011 zrealizované

348

Na ulici Hečkova od kriţovatky (od č.d.17) smerom k internátom vodiči jazdia 

neprimeranou rýchlosťou. V minulosti občania poţadovali vytvoriť ulicu s 

jednosmernou premávkou, prípadne osadiť spomaľovač rýchlosti (retardér). 

Opakovaná ţiadosť na takéto riešenie bola z úrovne ODI zamietnutá. Aj z tohto 

dôvodu občania ţiadajú, aby na tejto ulici bolo vykonávané občasné meranie 

rýchlosti vozidiel príslušnými orgánmi.

2 5.10.2011 bola daná poţiadavka na ODI s poţiadavkou 

vykonávania merania rýchlosti

349
Parkovanie na uliciach Gaštanová,Dubová s parkovaním áut na strede ulíc(nie je 

moţné ráno vyparkovať) 3 4.10.2011

parkovanie na miestnych komunikáciách rieši zákon 

8/2009. Ak má občan podozrenie, ţe vodiči porušujú 

pravidlá cestnej premávky, môţu sa obrátiť na mestskú 

políciu, ktorá tieto priestupky rieši v rámci svojej 

kompetencie

350
Návrh občana vyznačit riadne parkovacie miesta a vyznačiť zákaz parkovania na 

strede ulíc, a prípadne zvýšiť sankcionovanie vodičov za nesprávne parkovanie
3 4.10.2011

parkovanie na miestnych komunikáciách rieši zákon 

8/2009. Ak má občan podozrenie, ţe vodiči porušujú 

pravidlá cestnej premávky, môţu sa obrátiť na mestskú 

políciu, ktorá tieto priestupky rieši v rámci svojej 

kompetencie

351 Návrh občana zrušiť zatrávnené plochy na ulici Dubová a vystavat na ich mieste 

dalšie parkovacie plochy
3 4.10.2011 poţiadavka evidovaná do budúcich období

352
Návrh , aby mesto začalo jednať s obchodnými domami na Solinkách o umoţnení 

parkovania na ich plochách počas nočných hodín
3 4.10.2011

Mesto Ţilina osloví obchodné centrá s poţiadavkou 

parkovania vozidiel vo večerných hodinách pre občanov 

sídlisk

353

Informácia, či pozemok v okolí zrekonštruovanej Odbornej školy pre telesne 

postihnutých na Fatranskej ulici, je majetkom mesta. Ak áno, navrhuje tento 

vnútorný medziblokový priestor upraviť ako oddychovú zónu pre všetky 

vekové kategórie osadením detských preliezok, ku ním lavičky, vysadením 

nenáročnou vegetáciou, proste skultúrniť priestor.

4 6.10.2011 jedná sa o investičnú akciu, ktorá musí byť krytá 

rozpočtom

354

Mimoriadny problém so znečisťovaním mestského pozemku, na ktorom je v 

prevádzke VEČIERKA. Ide o pretrvávajúci problém niekoľko rokov uţ za primátora 

Slotu. Navrhujem absolútne zrušenie VEČIERKY a vybudovanie nových minimálne 

10-15 parkovacích miest na ulici Kubínska č. 8-10 a rozšírenie parkovacích miest do 

dĺţky tejto slepej ulice.

4 6.10.2011 jedná sa o investičnú akciu, ktorá musí byť krytá 

rozpočtom

355

Podnet, ktorým sa domáha úpravy parkovacej plochy pred budovou Gymnázia na 

Vlčincoch, ul. Varšavská tak, aby doteraz existujúce parkovisko, ktoré je z tvárnic 

rôznych tvarov, cez otvory ktorých prerastá tráva bolo nahradené zaliatím betónu, 

ktoré by vytvorilo jednotnú hladkú plochu parkoviska.

4 6.10.2011
neuvaţuje sa v tomto období, ale bolo vydané nové 

dopravné určenie na vyznačenie prechodu pre chodcov - 

VDZ

356
Na dnešnom zasadnutí výboru predloţil podnet, ktorým sa domáha obnovenie 

náteru na zábradlí  mostu ul. Sv. Cyrila a Metóda (nadjazd nad ul. Hlbokou pri 

Veterinárnej klinike).

4 6.10.2011 pre nedostatok financií sa neuvaţuje, treba riešiť 

rekonštrukciu celých mostov

357

Vlčince II. do toho istého priestoru ul. Ľublanská medzi predajňu „Mäsiarstvo“  a 

Poštový novinový stánok, (viď nákres v prílohe) , ktorý býva často vykradnutý z 

dôvodu neosvetlenia, sú tam stromy, kde prespávajú bezdomovci, umiestniť jednu 

lampu verejného osvetlenia.

4 6.10.2011 pre nedostatok financií v rozpočte sa neuvaţuje ani 

budúci rok

358

Chodník hore brieţkom z ul. Obchodnej do zdravotného strediska ŢILPO 

upraviť osadením zábradlia po pravej strane chodníka. Mala to sľúbené pánom 

riaditeľom zdravotného strediska, ale dodnes sa tak nestalo. Pouţitie chodníka je 

nevyhovujúce pre osoby zdravotne postihnuté, pretoţe drţadlo po stene budovy z 

ľavej strany chodníka sa nedá vyuţiť, hlavne v zimných mesiacoch. Nápravy za 

zdravotne postihnutých sa domáhala aj formou článkov v regionálnych novinách. Ak 

tomu tak nie je, potom ţiada zriadiť prevoz týchto zdravotne postihnutých občanov, 

ktorí navštevujú zdravotné stredisko častejšie ako iní obyvatelia, zavedením aspoň 

jedného spoja verejnej dopravy po ulici Vysokoškolákov.

4 6.10.2011 zrealizované

359
Pán Kobolka poďakoval za opravu schodov a zriadenie 1 zábradlia na zastávke MHD 

ul. Poštová (Pošta 8, Vlčince IV.), zároveň ţiadal tieto schody opatriť zábradlím z 

oboch strán. 

4 6.10.2011 neuvaţuje sa

360
Ing. Baumgartner poukázal na to, ţe parkovacie miesta na ul. Ľ. Fullu (Vlčince I.) sú 

urobené po vchod č. 15, navrhuje pokračovať s parkovacími miestami pred vchodmi  

č. 9-14. 

4 6.10.2011 poţiadavka je evidovaná a realizácia závisí od 

finančných moţností mesta

361 Na ul. Svorada a Benedikta pri predajni MAX, tento úsek je potrebné riešiť tabuľou: 

Zákaz zastavenia (vozidlá sa nemôţu obísť).
4 6.10.2011 ODI nesúhlasí s navrhnutým riešením, nutnosť 

zjednosmernenia dopravy na Vlčincoch 1

362 Dopravné riešenie v uliciach Bystrická a Paţite osadením smerových retardérov 6 Bytčica 3.10.2011 nesúhlas ODI

363 Rozšírenie katolíckeho cintorína smerom k bývalej MŠ 6 Bytčica 3.10.2011 patrí majetko - právnemu odboru

364 Oprava pamätníka padlých – osadenie lavičky v priestoroch pamätníka 6 Bytčica 3.10.2011 pamätník nie je majetkom mesta, nemoţno preto 

vykonať opravu

365 Chalúpkova ul. – poţiadavka na značku Slepá ulica a obrez vrbín tlačiacich sa na 

miestny rozhlas
6 Bytčica 3.10.2011 vydané dopravné určenie mestom Ţilina

366
Pán Knapec upozorňuje na potrebu doplnenia lampy verejného osvetlenia v 

najuţšej časti Rosiniek pri hlavnej ceste ( v časti nad mostíkom pri zastávke 

Bagarova). Je to tmavá a veľmi úzka časť.

6 Trnové 4.10.2011 pre nedostatok financií v rozpočte sa neuvaţuje ani 

budúci rok

367
Rovnako pani Pekárová z Materského centra navrhuje, aby sa verejné osvetlenie v 

ulici Skotňa predĺţilo k novobudovanému detskému ihrisku, ktoré si s pomocou 

mesta, sponzorov a svojpomocou budujú

6 Trnové 4.10.2011 pre nedostatok financií v rozpočte sa neuvaţuje ani 

budúci rok

368
Prítomní občania z ulice Dolná Trnovská a Nový Domov upozorňujú na vysokú 

prašnosť na hlavnej ceste a ţiadajú, aby sa vykonalo jej poliatie vodou 
6 Trnové 4.10.2011 čistenie MK v Trnovom sa vykonáva pravidelne podľa 

harmonogramu, Dolná trnovská patrí do správy SC ŢSK

369
Na ulici Horná Trnovská pri rodinnom dome č.s.623/70 je prepadnutá cesta, čo 

spôsobil údajne Sevak pri realizácii opravy vodovodu (nesúvisí so stavbou 

kanalizácie). Je potrebné riešiť cez správcu cesty

6 Trnové 4.10.2011 nie je miestna komunikácia, majetkový správcom je SC 

ŢSK

370 Občania upozorňujú na nefunkčné verejné osvetlenie v starej časti Mojšovej Lúčky 

(Hýrov) – nesvietia 3ks  
6 Mojšová 

Lúčka
18.10.2011 vyriešené cez ŢIVO

371 Občania navrhujú , aby sa pri vstupe do Mojšovej Lúčky umiestnila orientačná 

tabuľa, na ktorej budú smerovníky k jednotlivým uliciam
6 Mojšová 

Lúčka
18.10.2011 nepatrí odboru dopravy

372

V starej časti Mojšovej Lúčky – cesta od Vodného diela okolo pizzerie – je úzka 

cesta, na ktorej sa nedodrţiava stanovená rýchlosť v obci. Občania poţadujú, aby sa 

vykonala obhliadka zo strany odboru dopravy a určilo také dopravné značenie, ktoré 

zvýši bezpečnosť v tejto ulici (zníţená rýchlosť, retardér)

6
Mojšová 

Lúčka
18.10.2011 vydané dopravné určenie mestom Ţilina - obytná zóna, 

ktorá prikazuje dodrţiavať rýchlosť 20 km/hod

373

Občania ţiadajú, aby mesto Ţilina poţiadalo SSC Ţilina ako správcu cesty I/18 o 

zmenu vodorovného dopravného značenia na tejto ceste pri výjazde z Mojšovej 

Lúčky smerom na Ţilinu tak, aby v mieste, kde je teraz „zebra“ bol priestor pre 

stredové odbočenie

6
Mojšová 

Lúčka
18.10.2011 ODI nesúhlasí

374
Občania ţiadajú zabezpečiť vyčistenie okolia autobusových zastávok ulice Lány, ale i 

ostatných zastávok v mestskej časti Budatín (zabezpečí poslanec Johanes).
8 Budatín 4.10.2011 prísľub p. poslanca Johanesa

375 Občania ţiadajú vybudovanie chodníka z hlavnej cesty ku Základnej škole Budatín. 8 Budatín 4.10.2011 poţiadavka je evidovaná a realizácia závisí od 

finančných moţností mesta

376

Občania predloţili zoznam 160. podpisov občanov, v ktorom ţiadajú, aby mesto 

Ţilina čo najskôr zabezpečilo vyrezanie starých stromov na cintoríne, vykonali tzv. 

redukčné rezy ostatných stromov tak, aby tieto do budúcna nepoškodzovali hroby, 

pomníky. Taktieţ ţiadajú, aby mesto Ţilina zabezpečilo vybudovanie chodníkov 

priamo na cintoríne, aby tieto umoţňovali dôstojný prístup k jednotlivým hrobom. 

(Zoznam tvorí príloha listov 1-7) Pozn.- Chýba príloha

8 Budatín 4.10.2011
pre nedostatok financií v rozpočte sa odstránenie 

stromov neuvaţje tento rok, poţiadavka evidovaná do 

budúceho roka, rieši OŢP

377 Občania ţiadajú zabezpečiť častejšie kontroly merania rýchlosti hlavnej cesty 

vedenej do Zádubnia cestou Dopravného inšpektorátu policajného zboru Ţilina.
8 Budatín 4.10.2011 ODI zabezpečuje podľa moţnosti

378

Občania ţiadajú pri firme Hilti opätovne vyznačiť prechody pre chodcov smerom ku 

pošte od firmy Hilti, ale aj vyznačiť chodník pre cyklistov, pretoţe značenie uţ nie je 

vidno, parkujú tam vozidlá, pretoţe spomínané značenia uţ neplnia pre vodičov 

zákaz, nakoľko to nie je vidno. 

8 Budatín 4.10.2011 nie je miestna komunikácia, na riešenie situácie bol 

upozornený ODI - zrealizované

379

Občania ţiadajú vykonať kontrolu osadenia dopravných značiek na jednotlivých 

miestnych komunikáciách, ktoré by mali byť v jednotlivých kriţovatkách 

nainštalované s upozornením dania prednosti, prípadne stopky, pretoţe na 

niektorých kriţovatkách miestnych komunikácií tieto dopravné značky chýbajú. 

8 Budatín 4.10.2011

parkovanie na miestnych komunikáciách rieši zákon 

8/2009. Ak má občan podozrenie, ţe vodiči porušujú 

pravidlá cestnej premávky, môţu sa obrátiť na mestskú 

políciu, ktorá tieto priestupky rieši v rámci svojej 

kompetencie

380
Občania poţadujú vydať zákaz prechodu nákladných vozidiel a kamiónov na ulicu 

Dolná, ktoré občanom strpčujú ţivot prašnosťou, hlučnosťou. (Jedná sa o starú 

cestu z Budatína do Tepličky)

8 Budatín 4.10.2011

jedná sa o cestu III. triedy - mimo kompetencie 

mestského úradu, pričom na uvedenej komunikácii zo 

zákona nemôţe byť vydané dopravné určenie na 

uvedenú značku
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381

Prítomní občania vyjadrili nespokojnosť s rozvojom mestských častí (bývalých obcí), 

v porovnaní s rozvojom mestských častí, ako napr. Solinky, Hájik, Vlčince, o čom ich 

presvedčila i tá skutočnosť, ţe občania týchto častí na verejnom stretnutí majú stály 

záujem o vytváranie parkovacích miest, pravdaţe nespoplatnených. Riešenie čistenia 

trávnikov , ktoré znehodnocujú psi exkrementami, ale i sami nedisciplinovaní občania 

odhadzovaním odpadkov a pod. 

     Občania mestských častí si pritom väčšiu časť zelene kosia a upravujú sami a i 

mimo svojich záhrad, budujú si parkoviská a garáţe na vlastných pozemkoch, z 

ktorých musia platiť dane, nemajú vybudované inţinierske siete, ako je 

kanalizácia, v niektorých uliciach nie je ani rozvod plynu, či vody.  Nie sú 

vybudované chodníky, okrem chodníka úseku ulice Bytčianska a kúsku 

chodníka mestskej časti Budatín smerom na Zádubnie. Pritom však sú rovnakými 

platiteľmi daní, ako občania v mestských častiach, nehovoriac o tom, ţe rôzny 

odpad, ako sú koberce, skrine, chladničky a pod., si v mestských častiach bez 

problému vyhodia ku kontajnerom a odvoz po celý rok musí vykonávať mesto, 

pričom občania mestských častí, ako je volebný obvod č. 8, sú rovnakými platcami 

poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, ale takýto odpad vedľa kontajnerov 

odváţaný nie je.  Môţeme spomínať i tú skutočnosť, ţe mesto nezaujíma  rozvoj 

kultúry v mestských častiach ako je volebný obvod č. 8, ale všetko sa tlačí výslovne 

len do centra mesta a na sídliská. Občania vedia pochopiť, ţe vzhľad mesta, jeho 

kultúra a pod. musí byť prioritou pre vedenie mesta, avšak nie je moţné, aby sa 

stále zabúdalo na rozvoj prímestských častí. 

8
Brodno, 

Vranie
7.10.2011 Pripravuje sa PD chodníka z Budatína do Zádubnia, 

dokončenie PD bude v júni 2012

382 Chodník od vodojemu aţ po Lúčnu ulicu je neudrţiavaný a ţiadajú občania v tomto 

smere nápravu;
8 Budatín 19.10.2011 vyspravenie na jar 2012

383 Osvetlenie na ulici Na lány má časté poruchy pri vetre a to úplným vypnutím 

osvetlenia
Budatín 19.10.2011 preverenie cez ŢIVO, zrealizované

384
Opätovne občania ţiadajú vyriešiť neodtekanie vody v prechode pod cestou oproti 

firme Hilti, pretoţe táto voda uţ poškodzuje majetok domov susediacich s hlavnou 

cestou.

8 Budatín 19.10.2011 chýba projekt odvodnenia, následná relaizácia závislá od 

fin. moţností mesta

385 Občania sú nepsokojní s "neriešením" poklopu na ul. Pri Kysuci(doteraz bol problém 

pri daţdi a tohto roku je tam ďalší zdroj vody- nové parkovisko)
8 Povaţský 

Chlmec
27.10.2011 poklop uţ funkčný

386 Kamióny pre spol. a2b poškodzujú pri prejazde úzkou ulicou domy a ploty. 8 Povaţský 

Chlmec
27.10.2011 celkovým problémo bolo samotné umiestnenie firmy v 

zastavanej oblasti

387 Občania urgujú značku "Zákaz vjazdu kamiónom" (vozidlá nad 7ton) do uličiek 

Povaţského Chlmca (Pod Skalkou, Horská)
8 Povaţský 

Chlmec
27.10.2011 nesúhlas ODI

388 Občania urgujú informačnú značku o slepej ulici- začiatok Gavlovičovej. 8 Povaţský 

Chlmec
27.10.2011 vydané dopravné určenie, realizácia v roku 2012

389 Občania ţiadajú dokončiť rigol na ul. Pod Skalkou (ku cintorínu)- prekyť ho mreţou, 

lebo je stále plný lístia zo stromov.
8 Povaţský 

Chlmec
27.10.2011 s prekrytím sa neuvaţuje, čistenie doporučujeme cez 

VPP

390
Pripraviť projekt na multifunkčné ihrisko v Zástraní (detské ihrisko, baketbalové, 

volejbalové). Urbárske spoločenstvo poskytne vhodný pozemok za 1€.
8 Zástranie 28.10.2011

pre nedostatok fin. prostriedkov sa v krátkom čase 

neuvaţuje,  v rozpočte na rok 2012 neboli vyčlenené fin. 

prostriedky 

391 Vrátiť prístrešok na zastávku MHD Veterná. 8 Zástranie 28.10.2011 odpoveď viď. č. 628

392 Pri kultúrnom dome je poškodené oplotenie- v spolupráci s VPP ho treba opraviť. 8 Zástranie 28.10.2011 zabezpečené

393 Úprav chodníka spájajúceho starú a novú dedinu(cca 200m) asfaltovou drťou 8 Zástranie 28.10.2011 odbor dopravy sa uvedenou problematikou bude 

zaoberať podľa finančnej situácie v roku 2013

394 Projekt na chodník od začiatku Zástrania po konečnú zástavku MHD. 8 Zástranie 28.10.2011 zatiaľ sa neuvaţuje s PD na chodníky v Zástraní, viď č. 

204

395 Úprava ul. Na Hôrku- nesprávne uvedené v prehľade, ţe je opravená) 8 Zástranie 28.10.2011

poţiadavka evidovaná a zaradená do plánu 2. polrok 

2012, asfaltovanie ulice sa v tomto období neplánuje, na 

časti ulice, kde je asfaltový kryt, sa tento rok vyspravia 

výtlky.

396 Dom smútku- oprava obkladu a zastrešenie schodov. 8 Zástranie 28.10.2011 zrealizované cez VPP

397 Zakúpenie ţľabov na ul. od Minézy po jestvujúcu daţďovú kanalizáciu cca 80m 

(občania poloţia svojpomocne).
8 Zástranie 28.10.2011 potrebný materiál bude zabezpečený v roku 2012 v 

súčinnosti so Ţilinskými komunikáciami, a.s.

November 2011

398

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.

1 2.11.2011 podnet postúpený na správcu verejného osvetlenia- 

závada odstránená

399
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.

1 2.11.2011 v roku 2012 nie je v rozpočte uvedená investícia v časti 

Hliny 8

400
Lavička – osadiť( pokiaľ to umoţňuje počasie)  lavičky pre matky s deťmi, starých 

občanov – Ul. Lichardova 1-14, 22 – 23. Poţiadavka – osadenie lavičiek. 
1 2.11.2011 po ukončení verejného obstarávania dám odpoveď na 

uvedenú poţiadavku

401

Čistota mesta – staré mesto je špinavé, neudrţiavané, na chodníkoch sú

odpadky, smeti, lístie na ktorom sa ráno šmýka ( napr. chodníky - Ul. Veľká

okruţná oproti hotelu Slovakia – kriţovatka, pri Dome odborov, starom

trhovisku, pri vstupe do obchodného strediska Smer, Ul. Bernoláka – Bulvár,

VUB ), po stavebných úpravách pohodené kamenné kocky, dlaţdice, plastové

rúry a iné (napr. medzi Sl. Sporiteľňou a Soc. poisťovňou). Požiadavka –

zabezpečiť čistotu mesta, dôsledná kontrola vykonaných prác.   

1 2.11.2011 priebeţne bolo čistené

402

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

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

403
Občania sa pozitívne vyjadrili k pripravovanej oprave Ul. Národná. Znehodnotenie 

dlaţby častými vjazdmi nákladných/zásobovacích áut a nekvalitným poloţením. 
1 2.11.2011

ide hlavne o nekvalitnú taliansku dlaţbu, ktorá bola bola 

poloţená a je nevhodná na slovenské klimatické 

podmienky. Momentálne sa pripravuje štúdia na uvedenú 

ulicu

404

Na základe poţiadavky pedagógov a rodičov MŠ Stavbárska /Bôrik/ ţiadame urobiť 

bezpečnostné opatrenia na Tajovského ulici pre  zvýšenie bezpečnosti detí, ktoré  

prechádzajú cez túto ulicu do Bôrického parku /napr. obmedzenie rýchlosti, meranie 

rýchlosti, úprava prechodu/

2 2.11.2011 bol zaslaný na ODI na kontrolu merania rýchlosti

405

Na ulici A. Rudnaya pri VURALE dochádza k sústavnému porušovaniu dopravných 

predpisov /§23, ods.1 a § 25, ods.1 Zákona o cestnej premávke/ parkujúcimi 

vozidlami v oboch smeroch. Domnievame sa, ţe táto skutočnosť je spôsobená aj 

tým, ţe majiteľ VURALU bráni parkovanie na svojich pozemkoch, pričom parkujúce 

vozidlá sú klientmi VURALU. Poţadujeme, aby príslušné oddelenie MsÚ preverilo v 

zmysle platnej STN rozpor medzi poţadovanými a skutočnými parkovacími 

kapacitami.

2 2.11.2011

Vural dal projekt na MsÚ Ţilina na zvýšenie počtu 

parkovacích miest vo svojom areáli. Zároveň mesto 

Ţilina vydalo dopravné určenie na zákaz státia na ulicu 

oproti Vuralu.

406
Opätovná poţiadavka občanov /pôvodná č. j. 1199/2011-2214/2011-ODKS-SLA zo 

dňa 24.1.2011/ na orezanie stromov, opravu chodníkov a vyčistenie kanalizácie na 

ulici A. Rudnaya.

2 2.11.2011 uličné vpuste na ulici A. Rudnaya vyčistené

407
Poţiadavka občanov z Gabčíkovej ulice na Bôriku na opravu nájazdu z ul. Andreja 

Ţarnova, ktorý poškodzuje podvozky os. mot. vozidiel. Kontaktovať poslanca p. P. 

Ničíka.

2 2.11.2011 je v pláne hneď po ukončení zimnej údrţby - situácia je 

skutočne zlá - zrealizované

408
Poţiadavka občanov Bôrika na vyriešenie bezpečného prechodu z aut. zastávky pri 

volejbalovom ihrisku smer Solinky, peší prechod cez Tajovského ulicu.   Za účasti 

poslanca P. Ničíka.

2 2.11.2011 postup uvedený v samostatnej odpovedi poslancom za 

volebný obvod - čiastočne zrealizované

409

Študent Ţilinskej univerzity: Navrhuje osadiť verejné osvetlenie cestou poza Carefour 

do budovy jedálne Ţilinskej univerzity na Ceste k Paľovej búde, Veľký diel. Cesta je 

neosvetlená a zvlášť v tmavom zimnom období je tým nebezpečná          vo vzťahu k 

neprispôsobivým občanom a zároveň vo vzťahu k ochrane ţivota a zdravia ľudí na 

tejto dosť frekventovanej časti mesta. Uţ sa stalo niekoľko úrazov na tejto Ceste k 

Paľovej búde.

4 3.11.2011
v rozpočte na verejné osvetlenie sa počíta len s platením 

paušálov na elektrickú energiu energiu, so zvýšením 

počtu svetelných bodov nie.

410
Opakovane navrhuje úpravu dopravného značenia „Zákaz státia“ na ul.       

Černovská od vchodu č. 5 smer na ul. Svorada Benedikta vchod č. 18, popred 

budovu Admiral na koniec Ul. Sv Cyrila Metóda.

4 3.11.2011 nesúhlas ODI

411 Ţiadal  zúţenú cestu pri reštaurácii Tulák (terajšie parkovisko) zrušiť a rozšíriť     

cestu , vyvlastniť vo verejnom záujme.
4 3.11.2011 jedná sa o súkromný pozemok

412 Opraviť nefunkčné verejné osvetlenie na ul. Ľ. Fullu. 4 3.11.2011 podnet postúpený na správcu verejného osvetlenia

413
Upozorniť MAX na odpratanie zeminy, ktorú nahádzali okolo svojho domu a tým 

zahádzali aj priľahlý chodník 4 3.11.2011 upovedomený, odstránené

414

Posun zástavky Paţite  - zástavka je svojim umiestnením nebezbečná, premiestniť 

zástavku smerom ku benzínovej pumpe, jestvujúci priechod pre chodcov je 

nefunkčný, presun priechodu so zástavkou.
6 Bytčica 7.11.2011 s posunom zastávky sa neuvaţuje

415 Doplnenie osvetlenia ulice Školský dvor 6 Bytčica 7.11.2011
v rozpočte na verejné osvetlenie sa počíta len s platením 

paušálov na elektrickú energiu energiu, so zvýšením 

počtu svetelných bodov nie.

416
Prítomní občania z ulice Dolná Trnovská a Nový Domov sa opakovane sťaţujú  na 

vysokú prašnosť na hlavnej ceste pri stavbe kanalizácie a ţiadajú, aby sa vykonalo 

jej poliatie vodou 

6 Trnové 8.11.2011 v uvedenej veci bol oslovený Sevak, ako investor stavby

417
Rovnako opakovane upozorňuje, ţe na ulici Horná Trnovská pri rodinnom dome 

č.s.623/70 je prepadnutá cesta, čo spôsobil údajne Sevak pri realizácii opravy 

vodovodu (nesúvisí so stavbou kanalizácie). 

6 Trnové 8.11.2011 oprava cesty III. triedy sa bude realizovať v 2.polroku 

2012

418
Na kriţovatke ulíc Dolná Trnovská – Rakové a Nový Domov je po stavbe kanalizácie 

totálne narušené cestné teleso, je prelomená celá hrúbka asfaltového koberca a 

daţďová voda podmýva tak aj ďalšie časti cesty

6 Trnové 8.11.2011 oprava cesty III. triedy sa bude realizovať v 2.polroku 

2012

419
Občania sa opakovane ţiadajú, aby mesto Ţilina zabezpečilo prípravu a následne 

realizáciu odvedenia daţďových vôd z ulíc Šenkárovská a Pod Grendel. 
6 Trnové 8.11.2011 uvedenou problematikou sa zaoberá OŢP v rámci 

protipovodňovej ochrany

420
V rámci nadchádzajúcej zimnej údrţby miestnych komunikácii poţadujú občania, 

aby sa udrţiavala aj cesta k cintorínu
6

Mojšová 

Lúčka
30.11.2011

Cesta k cintorínu je zaradená v operačnom pláne zimnej 

údrţby 2011/2012 ako miestna komunikácia. Bude 

zabezpečený i prístup priamo k cintorínu.

421 Oprava Druţstevnej ulice 7 Bánová 3.11.2011 vyspravenie len výtlkov v roku 2012

422 Uvaţovať o zákaze vjazdu na ulicu Pod Hradiskom z ulice Kvačalova z obidvoch 

strán
7 Závodie 10.11.2011 neuvaţuje sa

423 Chodník pre peších na ulici J. Závodského od ulice Pod Hradiskom k pošte č. 4 7 Závodie 10.11.2011 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

424 Oprava pamätníka na ulici Pod Hradiskom / pri Jednote / - rozpadá sa 7 Závodie 10.11.2011 nepatrí odboru dopravy
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425 Obmedziť rýchlosť na ul. Pod sadom na 40 km/hod. 7 Závodie 10.11.2011 z pohľadu zábrzdnej vzdialenosti uvedený návrh nič 

nerieši

426 Cesta pri druţstve – opakovane ţiadaná oprava – havarijný stav – prepadá sa 7 Ţilinská 

Lehota
22.11.2011 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

427
Cesta na cintorín – oprava, chodia tam ťaţké autá s drevom, ktoré ťaţia v tunajších 

lesoch - urbári z H. Hričova a Ovčiarska 7
Ţilinská 

Lehota
22.11.2011 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

428 Spraviť chodník pre peších na cintorín 7 Ţilinská 

Lehota
22.11.2011 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

429 Vybudovanie chodníka od Budatína aţ po kultúrny dom v Zástraní. 8 Zástranie 25.11.2011 v roku 2012 sa pripravuje projektová dokumentácia pre 

územné rozhodnutie, ale iba od Budatína po Zádubnie

430 Urgujú riešenie ulice Alexyho, ktorá mala byť  urobená v lete 8 Povaţský 

Chlmec
24.11.2011 v roku 2012 sa robí PD odvodnenia

431
Obyvatelia Mýtnej ulice ţiadajú upraviť ulicu, zdevastovanú v minulosti 

prípojkami vody a plynu, ţiadajú zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu aj v zime 8
Povaţský 

Chlmec
24.11.2011 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

432
Urgujú dokončenie chodníka na Bytčianskej a vyznačenie prechodu pre chodcov na 

Bytčianskej ulici pri kríţi 8
Povaţský 

Chlmec
24.11.2011 budovanie chodníka posunuté na november 2012

433 Urgujú značku zákaz vjazdu kamiónom a vozidlám nad 7,5 tony  do P.Chlmca 8 Povaţský 

Chlmec
24.11.2011 ODI nesúhlasí

434 Ulica Kostolná – v roku 2011 bola opravená ľavá strana, treba opraviť aj pravú stranu 8 Zástranie 25.11.2011 neplánuje sa s finančných dôvodov s obnovou krytu 

vozovky od kostola smerom na Straník

435 Prepadnutý asfalt po ukladaní plynu? Treba obnoviť dopravné značenia. 8 Zástranie 25.11.2011 potreba bliţšej špecifikácie, ulica + číslo domu

436
Hlavná cesta na konečnej MHD (odbočka ku ihrisku) je poškodená po prácach 

SEVAKU – treba ich vyzvať, aby ju dali do pôvodného stavu (dať asfalt, je tam iba 

štrk).

8 Zástranie 25.11.2011 Jedná sa o cestu III. triedy, správcom je SC ŢSK, teda 

mimo pôsobnosti mesta

437 Rigol vedľa hlavnej cesty je potrebné vyčistiť, môţu to vykonať pracovníci VPP, ale 

potrebujú otvoriť krycie mreţe (odbor dopravy p. Sládková?)
8 Zástranie 25.11.2011 obhliadka vykonaná na jar 2012 po ukončení zimnej 

údrţby, zrealizované

438 Vybudovať trativod pod hasičskou zbrojnicou, kde sústavne stojí daţďová voda a 

vyčistiť trativod pred domom p. Stárka na ul. Kapustná.
8 Brodno 7.6.2011 obhliadka vykonaná na jar 2012 po ukončení zimnej 

údrţby

439
Riešenie havarijného stavu mosta slúţiaceho na prechod detí  do školy a chatárov, 

osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5t  na predmetnom moste.
8 Zádubnie 30.6.2011 most opravený

440 Oprava komunikácie k rodinnému domu č. 211 v časti Zároháčovce 8 Brodno 30.8.2011 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

December 2011

441
Zabezpečenie čistenia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, čistenie 

chodníkov, dozbery nečistôt v centrálnej mestskej zóne-kontrola vykonaných prác, 

formálna a vecná kontrola faktúr.

1 7.12.2011 môţem uistiť, ţe uvedené sa kontroluje, či uţ fyzicky - 

obhliadkou, a samozrejme vecne

442 MHD zastávka pri ŢSR-rekonštrukcia, umiestnenie zastávok pred Auparkom. CP 

umiestniť tak, aby bol na prístupnom a viditeľnom mieste.
1 7.12.2011 DPMŢ informované o uvedenom nedostatku, prísľub 

nápravy

443 Poţiadavka občanov na čistenie ulice Poľná od zástavky MHD po obchodné 

stredisko ″Máj″.
2 7.12.2011 zimná údrţba bola na poţiadanie zabezpečená - posyp 

inertným materiálom

444
Na  základe poţiadavky OZ Mulica, Mestský výbor č. 2 súhlasí s ich návrhom 

″cyklotrasy″ na príslušnom území v mestských častí (Hliny V, VI, VII a Bôrik) O 

definitívnom trasovaní nech rozhodne odbor dopravy.

2 7.12.2011 o uvedenom rokovala komisia dopravy, je vykonaná 

zápisnica, nie so všetkým sa komisia stotoţnila

445

Pán Obrcian predloţil opakovaný podnet z dôvodu obávaného návratu riešenia 

„vybudovať dopravný vstup z ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská v blízkosti bl. E.“ 

Ţiada v 1. etape osadiť tabuľu zákaz zastavenia na ul. Černovská (od vch. č. 4) 

vrátane na ul. Svorada a Benedikta (vch. č. 19), po ul. Cyrila a Metóda. Pán Obrcian 

zároveň predloţil písomnú dokumentáciu, ktorá je prílohou tejto zápisnice.

     Dopravné riešenie v územnom obvode Vlčince I. podľa schválenej projektovej 

dokumentácie tak, ako bolo schválené poslaneckým výborom MČ č. 4 Vlčince na 

zasadnutí výboru dňa 06. 10. 2011 pod uznesením č. 42/2011, na základe rokovania 

zástupcov obytného domu ul. Černovská s vedením Mesta, bolo zastavené.   

4 1.12.2011 ODI nesúhlasí s uvedeným riešením, mesto nemôţe 

vydať určenie

446

Výbor obyvateľov Domova dôchodcov na ul. Karpatská, (zastupuje 300 občanov         

domova) podal písomný podnet  prostredníctvom poslanca výboru MČ č. 4 a ţiada 

zabezpečiť prechod pre chodcov od zastávky autobusu na Fatranskej smerom cez 

cestu do sídliska k Domovu dôchodcov, kde ţije viac ako 300 klientov. Súčasná 

situácia dlhodobo ohrozuje ich bezpečnosť. V minulosti to uţ ţiadali a nebolo im 

vyhovené z dôvodu, ţe od zastávky vľavo je prechod. Ale tento je neúčelný a nikto 

sa nelogicky nebude vracať späť, aby tadiaľ prešiel. 

4 1.12.2011
odbor dopravy o uvedenej poţiadavke uvaţuje, je 

potrebné vykonať terénne úpravy a je aj predbeţný 

súhlas Odi, predpoklad realizácie v jarných mesiacoch

447
Po realizácii asfaltového koberca na hlavnej ceste pri autobusových zastávkach 

(najmä Rakové a Cintorínska) je potrebné upraviť krajnicu tak, aby pri vystupovaní 

cestujúcich z autobusu bola zaistená ich bezpečnosť

6 Trnové 6.12.2011 moţné riešiť po realizácii konečnej povrchovej úpravy 

cesty III. triedy

448 Ţiadať SEVAK o dorobenie vodovodu na ul. Jabloňova, Jedľova, Námestie Bosca – 

pravá strana, Mesačná
7 Bánová 1.12.2011 nejedná sa o investíciu mesta

449 Opakovane ţiadané – ul. Riečna – dorobiť osvetlenie 7 Bánová 1.12.2011
v rozpočte na verejné osvetlenie sa počíta len s platením 

paušálov na elektrickú energiu energiu, so zvýšením 

počtu svetelných bodov nie.

450 V čase pohrebov dať výnimku na parkovanie vozidiel aj po ľavej strane Námestia J. 

Boscu
7 Bánová 1.12.2011 neuvaţuje sa

451 Na pravej strane na Námestí J. Bosca je navezená drť – treba ju dať povalcovať, 

resp. dať nový asfalt – opakovaná ţiadosť
7 Bánová 1.12.2011 zrealizované

452 Opakovane ţiadaná oprava zámkovej dlaţby pred kostolom – stojí tam voda 7 Bánová 1.12.2011 riešené v rámci reklamačného konania voči spoločnosti, 

ktorá práce realizovala

453 Chýbajú poklopy na kanále na ul. J. Závodského /od Jednoty k pošte/, na ul. Cesta 

na štadión
7 Závodie 8.12.2011 poklopy priebšţne dopĺňané

454 Vyčistiť potok od cintorína po Rajčianku 7 Závodie 8.12.2011 patrí OŢP

455
Za Hagardom je smetisko – odstrániť, dorobiť chodník a hlavne osvetlenie, /je       to 

vlastne pokračovanie ul. Cesta na štadión/
7 Závodie 8.12.2011

v rozpočte na verejné osvetlenie sa počíta len s platením 

paušálov na elektrickú energiu energiu, so zvýšením 

počtu svetelných bodov nie.

456 Oprava zábradlia na mostíku pri štadióne 7 Závodie 8.12.2011 realizácia v jarných mesiacoch 2013

457 Dopravná značka na kriţovatke ul. Kríţna a Cesta na štadión je vyvalená 7 Závodie 8.12.2011 realizácia apríl 2012

Január 2012

458

Poslanci MV č. 2. podporujú ţiadosť p. riaditeľky ZŠ V. Javorku vo veci umiestnenia 

dopravnej značky „Zákaz vjazdu motorových vozidiel“ tak, aby motorové vozidlá 

nemali vstup pred vchod uvedenej základnej školy. V súčasnosti rodičia vozia autami 

deti aţ pred vchod školy, čím dochádza k ohrozeniu iných detí, ktoré takto môţu 

prísť do kontaktu s motorovým vozidlom.

2 4.1.2012 Mesto Ţilina vydalo nové dopravné určenie, ktoré bude 

realizované v jarných mesiacoch 2012

459
Poţaduje  naniesť „asfaltový koberec“ na chodník medzi ul. Černovskou, vchody 6 

aţ 11 a ul. Cyrila a Metóda. 4 5.1.2012 v roku 2012 sa s uvedenou investíciou neuvaţuje, 

poţiadavka je evidovaná do budúcich období

460
Poţaduje dopravnú značku „Zákaz státia“ pre ul. Černovská 4 aţ po ul. Svorada, ide 

o pravú stranu. 4 5.1.2012 ODI nedalo súhlas na uvedené dopravné určenie, jedná 

sa o duplicitu zákona

461

Na ul. Slovanskej, ktorá je mimoriadne úzka, vo veci úpravy odstavnej plochy pre 

kontajnery komunálneho a triedeného odpadu, navrhuje odstrániť topoľ a rozšíriť 

plochu o 1 m na chodníky, aby človek, ktorý vysýpa odpad nemusel stáť na ceste, 

ide o riešenie na predchádzanie dopravným nehodám a kolíziam so stretom auta s 

človekom. Zároveň navrhuje cestu upraviť o spomaľovacie pruhy, prípadne 

vodorovné dopravné značenie prechodu pre chodcov v spolupráci s DI PZ SR. 

4 5.1.2012 Na základe súhlasu ODI bolo vydané dopravné určenie a 

spomaľovací prah bol osadený.

462 Priestor pri školiacom stredisku, ul. Gorazda, medzi škôlkami, je potrebné opraviť 

dve svetlá verejného osvetlenia.
4 5.1.2012 postúpené na správcu verejného osvetlenia, vyriešené

463 Uvoľnený a posunutý poklop na ul. Lipovecká 6 Bytčica 18.1.2012 vyriešené

464 Kanalizácia na ul. Matuškova, realizáciu spojiť s výmenou vodovodu 6 Bytčica 18.1.2012 v riešení SEVAKu v roku 2013

465
P.Tabaček upozornil na potrebu osvetlenia prechodu pre chodcov a kriţovatky ciest 

Rosinská cesta – Celulózka (pod mostom cesty I./18 pri VD Ţilina) – potrebné riešiť 

cez odbor dopravy 

6 Trnové 17.1.2012
v rozpočte na verejné osvetlenie sa počíta len s platením 

paušálov na elektrickú energiu energiu, so zvýšením 

počtu svetelných bodov nie.

466

V starej časti Mojšovej Lúčky – cesta od Vodného diela okolo pizzerie – je úzka 

cesta, na ktorej sa nedodrţiava stanovená rýchlosť v obci. Občania poţadujú, aby sa 

vykonala obhliadka zo strany odboru dopravy a určilo sa také dopravné značenie, 

ktoré zvýši bezpečnosť v tejto ulici (zníţená rýchlosť, retardér). Táto poţiadavka uţ 

bola vznesená na stretnutí s poslancami 18.10.2011 a nebolo k nej zaujaté 

stanovisko mesta - urgencia 

6
Mojšová 

Lúčka
31.1.2012

mesto vydalo nové dopravné určenie, realizácia v 

jarných mesiacoch 2012 - realizované + vydané v 

mesiaci október dopravné určenie na spomaľovací prah

467

Občania navrhujú, aby v záujme bezpečnejšieho odbočenia z Mojšovej Lúčky na 

cestu I/18 smerom na Ţilinu poţiadalo mesto Ţilina správcu cesty I/18 o umiestnenie 

dopravnej značky so zníţením rýchlosti tak, ako je to pri areáli HYZA. Je potrebné zo 

strany odboru dopravy preveriť túto moţnosť 

6
Mojšová 

Lúčka
31.1.2012 ODI nesúhlasí s uvedenou úpravou

468
Pri cintoríne nie je umiestnené ţiadne verejné osvetlenie, čo najmä v tomto období 

spôsobuje sťaţený prístup a orientáciu občanov na cintoríne a v jeho blízkom okolí. 

Navrhli, aby sa k vstupu na cintorín umiestnil stĺp verejného osvetlenia.

6
Mojšová 

Lúčka
31.1.2012

v rozpočte na verejné osvetlenie sa počíta len s platením 

paušálov na elektrickú energiu energiu, so zvýšením 

počtu svetelných bodov nie.

469

V rámci zimnej údrţby miestnych komunikácií sa pravidelne udrţiavajú cesty v 

zastavanej časti Mojšovej Lúčky. Problematickou zostáva cesta k cintorínu, ktorá je 

zaradená do zimnej údrţby, avšak jej údrţba nie je vykonávaná aţ po cintorín – 

treba vykonať kontrolu zo strany odboru dopravy

6
Mojšová 

Lúčka
31.1.2012

cesta bola zaradená do plánu zimnej údrţby. Je však 

problém s technikou, musí tam chodiť samostatne malý 

sypač, pretoţe pre traktor je  nebezpečné ohŕňať sneh v 

uvedenom svahu

470
Občania sa sťaţujú na nedostatočnú údrţbu ciest: v Zástraní napadlo najviac 

snehu, niektoré ulice vôbec nie sú udrţiavané, dane predsa platí kaţdý, nie je 

moţné, aby sa mesto o niektoré ulice vôbec nestaralo.

8 Zástranie 25.1.2012

Neudrţiavali sa ulice, ktoré neboli v operačnom pláne 

zimnej údrţby, lebo to nebolo technicky moţné. Rozsah 

zimnej údrţby bol taký po ostatné roky.Na ostatných 

cestách , ktoré boli zaradené v operačnom pláne, bola 

zabezpečená zjazdnosť.

471
P.Rišová navrhla posunúť označník na zastávke MHD pri STS tak, aby  neprekáţal 

mechanizmom pri čistení chodníka od snehu
8

Povaţský 

Chlmec
26.1.2012

umiestnenie označníka podlieha technickým normám, 

ktoré musia byť splnené, dočistenie môţu zabezpečovať 

pracovníci VPP, uţ zrealizované

472 P. Cisárik upozornil, ţe treba vyčistiť šachty na ceste II/507  v dolnej časti 

Povaţského Chlmca
8 Povaţský 

Chlmec
26.1.2012 poţiadame listom správcu cesty, pretoţe uvedená 

komunikácia nie je miestna komunikácia

473 Úprava a vyčistenie miestnych potokov, ktoré sú v kritickom stave a môţu spôsobiť 

pri zvýšených zráţkach značné škody na majetku občanov.
8 Brodno, 

Vranie
27.1.2012 patrí odboru ţivotného prostredia

474
Pred domom p. Stareka smerom na Kapustnú ul. Je nutné rekonštruovať odvodný 

kanál, ktorý pri zráţkach neodoberá prítok vody, ale zaplavuje miestnu komunikáciu, 

následne pivnice a záhrady hraničiacich rodinných domov, hlavne domu p. Stareka.

8
Brodno, 

Vranie
27.1.2012

uvedené práce rovnakého druhu sa budú vykonávať v 

mesiaci apríl - máj 2012, realizované cez pracovníkov 

VPP

Február 2012
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475
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 Jedná sa o investičnú akciu, ktorá nemá krytie v 

rozpočte mesta.

476

Parkovanie osobných motorových vozidiel na chodníkoch a vjazd na komunikáciu/ 

ohrozovanie občanov - na Ul. Kysucká (od vjazdu a výjazdu z objektu Slovena a.s. 

aţ po lekáreň) parkujú osobné motorové vozidlá (podľa zákona o cestnej premávke 

účinného od 01. 11. 2011, § 52 odseku 2 „ ..... iní účastníci cestnej premávky nesmú 

chodník pouţívať.......“), navyše pri vjazde na hlavnú komunikáciu ohrozujú 

bezpečnosť chodcov, občanov čakajúcich na MHD nakoľko, osobné motorové 

vozidlá prejdú pomedzi ľudí, tesne okolo budovy a vyjdú z chodníka na hlavnú 

komunikáciu priamo na prechode pre chodcov pred kruhovým objazdom. Ide o 

sústavné/ kaţdodenné ohrozovanie a porušovanie VPPP (hlavne po 15:00 hod.) – 

podnet bol telefonicky nahlásený v priebehu mesiaca január 2012 vedúcemu odboru 

dopravy. Podľa telef. informácie – prisľúbené zo strany mesta prijatie opatrení.

1.2.2012
Bolo vydané dopravné určenie - Cestička pre chodcov. 

MP vozidlá priebţne kontroluje a rieši cez správne 

konanie.

477
Parkovanie (celodenné) osobných motorových vozidiel na chodníkoch aj „ ......v 

iných častiach mesta (napr. Ul. Jesenského) ....“ .   
1 1.2.2012 Ak dochádza k porušeniu platných predpisov, treba volať 

MP, aby zjednala nápravu.

478 Poţiadavka – riešiť parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch v meste, zabrániť 

ohrozovaniu bezpečnosti chodcov.
1 1.2.2012 Ak dochádza k porušeniu platných predpisov, treba volať 

MP, aby zjednala nápravu.

479

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

Pôvodná zastávka bola v dezolátnom stave, vzhľadom 

na značne skorodovanú konštrukciu nebolo moţné 

prístrešok opätovne osadiť. Cestovný poriadok je 

umiestnený podľa poţiadavky na autobusovom 

prístrešku.

480
„ ..... 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 ).....“ .

1 1.2.2012 Práce sú preberané zodpovedných pracovníkom v 

príslušnom referáte.

481
Pán Peter Chromiak: nedostatočná zimná údrţba chodníkov v parku na Bôriku. Na 

jeho výzvu boli chodníky promptne odhrnuté, no neposypané, rovnako mostíky 

ponad Všivák do parku nie sú vôbec udrţiavané a úplne neschodné.

2 1.2.2012 Uvedené chodníky neboli zahrnuté do operačného plánu 

zimnej údrţby, ale na poţiadanie boli ohrnuté.

482
Viaceré a opakované pripomienky občanov na celkovú zlú a nedostatočnú zimnú 

údrţbu peších chodníkov.
2 1.2.2012

Mesto Ţilina sa stará iba o chodníky, ktoré sú v pláne 

zimnej údrţby, a to podľa poradia dôleţitosti a 

finančných moţností. 

483
V území medzi ulicami Gabajova a Jarná okolo detského ihriska, medzi škôlkou a 

vnútroblokom na Hlinách 7 nie sú hlavné spojovacie chodníky očistené od snehu.
2 1.2.2012 Mesto Ţilina sa stará iba o chodníky, ktoré sú v pláne 

zimnej údrţby, a to podľa poradia dôleţitosti.

484
Pripomienka obyvateľov Rudnayovej ulice k zámeru mesta preznačiť dopravnými 

značkami ulicu Poľnú na obojsmernú a nesúhlasu mesta s umiestnením retardéra: 

petícia dotknutých obyvateľov proti zámeru zdvoj-smernenia ul. Poľnej. 

2 1.2.2012
Dňa 13.9.2012 bolo vydané dopravné určenie na 

zobojsmernenie ulice Poľná, vrátane osadenia 

spomaľovacieho prahu.

485

Pripomienka občanov zo Severnej ulice kde je pozostatok z detského ihriska, 

nebezpečný pre chodcov, zo zeme trčia kusy ţeleza.

Úloha: 

Upraviť uvedený verejný priestor tak, aby nebol potenciálnym ohrozením obyvateľov 

príslušnej lokality.

2 1.2.2012

ţiadam presne lokalizovať miesto, pretoţe Severná ulica 

je dlhá a je problém určiť, ktoré sú tie kusy ţeleza. 

Najlepšie foto. Po jednaní s p. poslancom Piešom bolo 

miesto lokalizované a uvedená poţiadavka bola 

zrealizovaná.

486

Pripomienka občanov zo Severnej ulice č. 47, kde je vyše roka zaparkovaná 

dodávka, zároveň poţiadavka na nové parkovacie miesta v tejto lokalite.

Úloha: 

Dať informáciu poslancovi Dušanovi Maňákovi, aké sú moţnosti mesta Ţilina pri 

riešení odstavených automobilov, ktoré trvalo parkujú na jednom mieste rok a viac a 

zaberajú miesto pre parkovanie iných áut. Preveriť moţnosti parkovania v uvedenej 

lokalite a navrhnúť a realizovať riešenie na rozšírenie kapacity parkovacích miest.

2 1.2.2012 Vozidlo môţe byť odtiahnuté ako vrak, ak spĺňa 

náleţitosti zákona o odpadoch.

487

Viackrát v minulosti uţ opakovaná pripomienka pána Kubenku na problém 

parkovania vozidiel na paralelnom pešom chodníku s ulicou Hečkovou: konflikty 

smetiarskych a parkujúcich vozidiel  znamenajúcich zničenú zeleň. 

Úloha: 

Obnovenie zničených dopravných značiek so zákazom vjazdu motorových vozidiel s 

výnimkou dopravnej obsluhy.

2 1.2.2012 ODI nesúhlasí s osadením značiek, pretoţe sa jedná o 

chodník.

488

Pripomienky obyvateľov na Hečkovej ulici: pri konaní športových podujatí v telocvični 

na ZŚ Hliny V. vozidlá návštevníkov blokujú priľahlé komunikácie.

Úloha: 

Návrh a riešenie parkovania v potrebnej kapacite na pozemku v areáli ZŠ. 

2 1.2.2012 Uvedené rieši p. poslanec Maňák s riaditeľom školy.

489

Pripomienka viacerých občanov: problémy s nedostatkom voľných miest na 

parkovanie áut na sídliskách, miesta pri obytných domoch zaberajú aj nákladné a 

sluţobné automobily, existujúce parkovacie kapacity nespĺňajú poţiadavky platnej 

STN vo vzťahu k počtu obyvateľov a bytov.

Úloha: 

Navrhnúť a prijať nové VZN ktoré bude riešiť zákaz parkovania sluţobných a 

nákladných vozidiel v obytných zónach, s moţnosťou spoplatnenia parkovacích 

miest pre drţiteľov viac ako jedného osobného vozidla.

2 1.2.2012

Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní 

na sídliskách. Sú dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované 

parkovanie na sídliskách – spoplatnené, ale diferencovať 

cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, právnickú 

osobu, prvé vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť 

moţnosť parkovania  v noci pre firemné vozidlá v 

časoch od 18.00 – 06.00 hod. na verejných 

parkoviskách. Potom sa automaticky naplnia tieto 

podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie takýchto 

garáţí. Je to napr. aj sídlisku Hájik. Parkovacie 

zakladače sú prázdne a kaţdý parkuje na ulici.

490

Poţiadavka pani Tomanovej: v kolízii s peším chodníkom od autobusovej zastávky 

(Festivalová?) boli realizované spevnené plochy pre nový zadný vjazd pre parkovanie 

vozidiel na ploche volejbalového ihriska. Uvedenou stavbou bol sťaţený prechod 

menej pohyblivých občanov, ktorí tu naopak ţiadajú bezbariérové riešenie úpravy 

pešieho pohybu.  

Úloha:

Preveriť, či uvedené stavebné práce mali stavebné povolenie, navrhnúť a realizovať 

moţnosť bezbariérového pohybu.

2 1.2.2012

bezbariérové riešenie nie je vzhľadom k uvedenému 

sklonu moţné. Schody sa doplnia zábradlím, na mostík v 

mieste plechu sa dá plech s dráţkami, aby sa 

nešmýkalo. Stavebné povolenie bolo vydané.

491

Pani Darina Sopóciová, ul. Fatranská a okolie strednej školy pre zdravotne

     postihnuté deti, Vlčince 3:

• Poukázala na čiastočne nefunkčné verejné osvetlenie, hlavne priestor okolia školy     

pre zdravotne postihnuté deti je nedostatočne osvetlený a osvetlenie je poškodené.

4 2.2.2012 Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom.

492

Hlboký výtlk na pravej strane cesty smerom z ul. Obchodnej na ul. Rosinskú v 

priestore cez Lesopark bliţšie ku kriţovatke s ul. Rosinskou. Dochádza ku kolíziam, 

je tam dopravný označník na ceste, ale účelnejšie je jamu vysypať kamením a 

zasypať štrkom aspoň takto v zime, aby nedošlo ku škode na vozidle, napr. zničením 

nápravy. Predíde sa tým dopravným kolíziam. 

4 2.2.2012 výtlky odstránené

493

Podnet pani Evy Páterovej, ul. Pittsburgská, Bulharská cesta:

„Váţená pani Straňáková, našla som na webb stránke, ţe ste zástupkyňa obvodu 

Vlčince. Je Vás tam viac, ale vybrala som si Vás, pretoţe ste ţena a máte adresu na 

Vlčincoch. Písala som uţ na Ţilinské komunikácie, ako vyzerajú naše cesty pred 

panelákmi. Niečo posypali, ale ako som napísala p. Dopitovi, asi tak ako-mak. No a 

napísal mi, ţe je to v súlade s opereačným plánom, ja si to nemyslím. Ľudia padajú, 

je to nehorázne, ţe my musíme ísť k autu, alebo na MHD po takýchto cestách, 

chodníky máme urobené, / to je Pittsburgská /, ale cesta je Bulharská. No je to 

hrôza!!! Ešte som nikdy v mojom ţivote neoslovila poslanca za môj obvod, ale toto 

nie !!!, My musíme platiť dane, či na to máme, alebo nie. Neviem ako Vy u Vás na 

Vašej adrese, skúste sa prísť pozrieť na Bulharskú, nechcem riešiť celé Vlčince, ale 

ja som videla také pády ľudí, ţe som si myslela, ţe budú dolámaní. Neviem, či 

chceme tak veľa, alebo, či nám ktosi v tomto smere pomôţe. Veď ja nechcem nič / a 

všetci ktorí tadiaľto chodia /, len aby sme mohli ísť normálne a nie s hrozbou 

nepríjemného pádu.  Viete P. Dopita mi síce odpísal, lenţe to nerieši veci. To je 

zamrznuté a ešte dlho bude, a zima je vlastne iba 2 týţdne, čo nemajú, šetria na 

nás! Chcem vedieť, kto sa o nás postará! Nepotrebujem vedieť smernice a plány, ja 

mám v mestskom zastupiteľstve svojho poslanca, tak čo teraz? No a odteraz budem 

na Vaše stretnutia s občanmi chodiť, som sa tak rozhodla, aby som vedela kto ma 

vlastne zastupuje a čo pre mňa robí. Prosím, neberte tento môj mail ako nejaký 

osobný útok, ale čo je veľa, to je veľa a o.i. mám osteoporózu, keď spadnem nejako 

zle, mám inv. vozík. Dúfam, ţe to chápete. Aj napriek tomu Vám prajem všetko dobré 

a bojujte za nás, aby sme mali krásne mesto, a nech aj na sídliskách je to kultúrne 

bývanie. Uvítam, ak mi odpíšete. Eva Páterová“

4 2.2.2012
v zimnej sezóne 2012/2013 prehodnotíme plány zimnej 

údrţby aj na základe podnetov občanov v spolupráci s 

poslancami za dané volebné obvody.

494

Pán Obrcian, ul. Černovská

• Rozšíriť chodník tzv. „zatvárňovačkami“ chodník z oboch strán od ul. Černovskej po 

predajňu „Pečivo a chlieb“, ktorá je umiestnená v energobloku, aby zásobovacie 

vozidlá nerozrývali zeleň okolo chodníka a nevytvárali tam hlboké ryhy, v ktorých sa 

za mokrého počasia vytvára v nich bahno.

4 2.2.2012 s rozšírením chodníka s vyuţitím zatrávňovačov sa 

neuvaţuje

495 • Treba pravidelne odhŕňať chodník od Vlčince I., blok E smerujúci k zastávke MHD a 

chodník smerujúci do ŢILPA.
4 2.2.2012 uvedené nebolo zahrnuté v pláne zimnej údrţby.

496

• Na mostoch v oboch smeroch ul. Sv. Cyrila a Metoda treba opraviť obrubníky, 

pretoţe sú dolámané alebo chýbajú, z rozlámaných odpad na chodníku bráni 

riadnemu prechodu chodcov, hlavne s detským kočíkom je potrebné túto prekáţku 

prejsť vstupom na cestu, čo je veľmi nebezpečné.  

4 2.2.2012
obrubníky sa opravujú - vymieňajú v rámci opravy 

chodníky. Vzhľadom na finančné náklady to nie je moţné 

realizovať, potreba rekonštrukcie celého telesa

497 Poţiadavka rozšírenia verejného osvetlenia na ul. Školský dvor na uţ existujúci 

betónový stĺp p. Ondráša
6 Bytčica 15.2.2012 Jedná sa o investičnú akciu, ktorá nemá krytie v 

rozpočte mesta.

498
Poţiadavka p. Hlivku o osadenie betónových zábran na chodník, čím by bolo 

zabezpečené neparkovanie kamiónov na chodníku, ul. Na Stanicu
6 Bytčica 15.2.2012

situácia sa upokojila podpísaním Memoranda o 

vzájomnej spolupráci, nákladná doprava sa zníţila o 

70%.

499 So správcom cintorína je potrebné dohodnúť osvetlenie okolia Domu smútku na 

cintoríne 
6 Mojšová 

Lúčka
28.2.2012 Jedná sa o investičnú akciu, ktorá nemá krytie v 

rozpočte mesta.
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500 Ohrňanie ciest cez zimné obdobie – aj vedľajšie uličky 7
Ţilinská 

Lehota
7.2.2012 Mesto Ţilina sa stará iba o chodníky, ktoré sú v pláne 

zimnej údrţby, a to podľa poradia dôleţitosti.

501 Konečná zástavka MHD – vraj zobrali prístrešok – treba tam dať náhradný 7 Ţilinská 

Lehota
7.2.2012 je podaná petícia občanov, riešenie v letných mesiacoch 

2012 - osadenie bude v októbri 2012

502 Cez zimné obdobie neohrňali cesty – poslanec MUDr. Baţík interpeloval na 

mestskom zastupiteľstve 
7 Stráţov 14.2.2012 Ohŕňali sa komunikácie zaradené do operačného plánu  

zimnej údrţby

503 Na koniec Dedinskej ulice dať zrkadlo – opakovaná ţiadosť 7 Stráţov 14.2.2012 ODI súhlasí s umiestnením zrkadla, realizácia na jar 

2013

504 Výmena a oprava svetiel na VO – niektoré nesvietia, iné zas slabo 7 Stráţov 14.2.2012 výmeny svietidiel sú investície, ktoré je nutné mať 

rozpočtované

505 Na diaľničnom privádzači na prechode pre chodcov pri cintoríne namontovať zrkadlo 7 Stráţov 14.2.2012 ODI nesúhlasí  

506
Počas celého zimného obdobia nebola vôbec ohrňaná ul. Nábreţie Rajčanky – časť 

od Fackárne smerom do Bánovej – cca 10 domov, zároveň táto ulica nemá asfaltový 

koberec, bolo by vhodné aspoň asfaltovú drť a povalcovať

7 Závodie 16.2.2012 uvedené nebolo zahrnuté v pláne zimnej údrţby

507 Oprava cesty V. Ottmayera konečne poloţiť nový asfaltový koberec 7 Závodie 16.2.2012 Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom.

508
Pri firme Hilty osadiť zábrany, aby vodiči nestavali autá na chodníky a aby z 

chodníka od Hilty smeorm k podchodu k Budatínskemu zámku bol ihneď vyznačený 

priechod pre chodcov, ktorý uţ vôbec nevidno.

8 Budatín 21.2.2012
parkovanie na chodníkoch rieši zákon o premávke na 

pozenmých komunikáciách. V prípade priestupkov volať 

MP

509 Radová ulica nie je v zime odŕňaná, je zle udrţiavaná po ulicu Lúčnu 8 Budatín 21.2.2012 Mesto Ţilina sa stará iba o chodníky, ktoré sú v pláne 

zimnej údrţby, a to podľa poradia dôleţitosti.

510
Začína sa topiť sneh a sú zatopené ulice, ţiadať na meste odčerpávanie vody z ulíc, 

kde hrozí zatopenie obytných častí (Alexyho, Zúbekova, Horská, Pod Skalkou)
8

Povaţský 

Chlmec
23.2.2012 nebolo nutné

511 Opakovanie ţiadajú vyznačiť prechod pre chodcov na Bytčianskej ul. pri kaplnke a 

dokončiť chodník 
8 Povaţský 

Chlmec
23.2.2012 posúva sa do plánu na november 2012

512 Urgujú prístrešok na konečnej zastávke MHD 8 Povaţský 

Chlmec
23.2.2012 prístrešok sa uvaţuje premiestniť v októbri 2012

513 Pripomienkujú nespokojnosť s údrţbou ciest počas snehovej kalamity 8
Povaţský 

Chlmec
23.2.2012

Mesto Ţilina sa stará iba o miestne komunikácie a 

chodníky, ktoré sú v pláne zimnej údrţby, a to podľa 

poradia dôleţitosti.

514
Nesvieti verejné osvetlenie na ulici odbočujúcej z Vrchnej ulice (dom č.124 p.Kuba)

treba doplniť verejné osvetlenie na uličke s novopostavenými domami 8 Zástranie 23.2.2012

Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom. V zmysle schváleného rozpočtu sa platia iba 

paušály na el. energiu na verejné osvetlenie, svetelnú 

signalizáciu a sady, parky a námestia.

Marec 2012

515 Ţiadosť o zmenu dopravného značenia na ul. Kysucká ohľadom parkovania a 

ponuka MsP stretnutia a riešenia problému na danom mieste
1 7.3.2012 dopravná značka osadená, priestupky rieši MP

516 Parkovanie pred firmou Mihálik a tieţ starostlivosť o chodník- sneh 1 7.3.2012 riešené priebeţne

517 Návrh: nevydávať prenosné parkovacie karty. 1 7.3.2012 ako návrh bude zaradený do zmeny VZN na konci roka 

2012, výsledok závisí od schválenia poslancami MZ

518 Návrh: zváţiť moţnosť rampy pre vstup do historického centra 1 7.3.2012
Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom. Náklady na zriadenie predstavujú cca 70.000 

€

519 Riešenie vstupu a parkovania obyvateľov s trvalým pobytom v historickej časti mesta 

a nespokojnosť s výškou poplatkov.
1 7.3.2012 vstupy sa riešia na základe prijatého VZN

520 Poďakovanie za vyriešenie dopravného značenia na Hlinách VIII. Pred OC Druţba 1 7.3.2012 aj my ďakujeme za ojedinelú pochvalu

521
Vyriešenie parkovania pred obytnými domami na Hlinách VIII.- obmedzenie prístupu 

sanitných vozidiel, poţiarnikov a pod.
1 7.3.2012 ak sa jedná o porušenie pravidiel cestnej premávky, je 

potrebné kontaktovať MP a štátnu políciu

522 Opakovaná urgencia na ul. Lichardovej- poškodený kryt lampy verejného 

nefunkčného osvetlenia
1 7.3.2012 závada odstránená

523
Občania, majitelia domov sú nespokojní s prácou technických sluţieb- nahŕňanie 

snehu pracovníkmi technických sluţieb na nimi uţ očistené chodníky a ich 

arogancia.

1 7.3.2012 na uvedené boli upozornené ŢK, a.s.

524 starostlivosť o parkovacie miesta pre postihnutých poslancov 1 7.3.2012 neviem sa vyjadriť, ako sa mám o to postarať

525

Podľa dostupných informácii sa má v Ţiline razantne riešiť otázka parkovania. 

Chcem týmto upozorniť vedenie mesta na problém parkovania na Bulharskej ceste, 

ktoré vzniklo postavením nových obytných domov pribliţne pred troma rokmi. 

Investor získal súhlas s výstavbou pod podmienkou vytvorenia dostatočného počtu 

parkovacích miest. To sa síce uskutočnilo výstavbou podzemných garáţových miest, 

ktoré však súčasní obyvatelia týchto blokov nevyuţívajú pre vysokú cenu a 

pôvodným obyvateľom tejto ulice zaberajú parkovacie miesta. My pritom nemáme inú 

moţnosť parkovania, ako na miestach pre nás vytvorených. Všetky parkovacie 

miesta, ktoré majiteľ týchto domov vytvoril sú spoplatnené, tým pádom prázdne a my 

sme úplne v ofsajde. Prosíme Vás preto, keď sa bude táto závaţná otázka riešiť, aby 

ste nám pomohli.

4 1.3.2012

Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní 

na sídliskách. Sú dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované 

parkovanie na sídliskách – spoplatnené, ale diferencovať 

cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, právnickú 

osobu, prvé vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť 

moţnosť parkovania  v noci pre firemné vozidlá v 

časoch od 18.00 – 06.00 hod. na verejných 

parkoviskách. Potom sa automaticky naplnia tieto 

podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie takýchto 

garáţí. Je to napr. aj sídlisku Hájik. Parkovacie 

zakladače sú prázdne a kaţdý parkuje na ulici.

526

Pre obyvateľov týchto nových domov postavil majiteľ prístrešky, kde umiestnil 

odpadové kontajnery. Prístrešky sú zamknuté, sú vyhradené len pre obyvateľov 

týchto nových domov, ale skutočnosť je taká, ţe výstavbou týchto prístreškov 

pôvodní obyvatelia prišli cca o 10 parkovacích miest a noví obyvatelia tieto kontajnery 

aj tak nevyuţívajú a smeti hádţu do prístupných kontajnerov určených pre 

pôvodných obyvateľov. To nám ani tak nevadí, ale ide o to, ţe zbytočne sme prišli o 

min. 10 parkovacích miest pred  pôvodným blokom.

4 1.3.2012 detto hore uvedená odpoveď.

527

Podnet pani z paneláku ul. Ľ. Fullu, Vlčince I.:

Poţaduje pravidelne, aspoň raz za týţdeň čistiť hlavné, dlhé chodníky teraz v 

zimnom období, keď je námraza a ešte sneh. Upozorňuje na to, ţe veľké 

mechanizmy, ktoré čistia, všetko zničia, zišla by sa úprava malými traktoríkmi. 

Obratom jej odpovedal nadpor. Janošík, príslušník MsP, ţe pri zistení okamţite 

oznamujú tento problém Ţilinským komunikáciám, ktoré zabezpečujú odstránenie 

námraz a snehu.

4 1.3.2012 chodníky sa čistili v zmysle operačného plánu zimnej 

údrţby a tieţ posýpali

528 Lampa verejného osvetlenia ul. Ľ. Fullu, vchody 20 – 21 nesvieti, treba ju opraviť. 4 1.3.2012 závada odstránená cez firmu ŢIVO

529

Pán Obrcian, ul. Černovská:

Chodník z Vlčiniec I. a II. do ŢILPA v zimnom období nebol odhrnutý, nebol  

udrţiavaný.
4 1.3.2012 chodník nebol v pláne zimnej údrţby

530
Opätovne ţiada písomné stanovisko vo veci osadenia dopravnej značky „Zákaz 

zastavenia“ pre úsek od ul. Černovská č. 4 aţ 1, na ul. Svorada a Benedikta č. 19 po 

ul. Cyrila a Metoda

4 1.3.2012 stanovisko poskytnuté, ODI nesúhlasí, odpoveď išla 

poslancom za volebný obvod

531

Pri plánovanej realizácii chodníkov a odvodnenia cesty III. triedy ţiadajú občania aby 

bol chodník a cesta realizovane tak, aby sa nezhoršili moţnosti vstupu na ich 

pozemky do dvorov zvýšením nivelety cesty, chodníky aby boli realizované ako 

bezbariérové. 

6 Trnové 13.3.2012 uvedené rieši projektová dokumentácia, kde je to 

zahrnuté

532 Oprava cesty na Lipoveckej ulici 6 Bytčica 14.3.2012

oprava  komunikácie bude zdruţenou investíciou Mesta 

Ţilina a  SEVAKu, ktorý Mestu refakturuje náklady na 

šírku ryhy rozkopu -  realizácia jeseň 2012, resp. jar 2013 

podľa poveternostných podmienok

533

Na základe informácie poslancov o príprave údrţby detských ihrísk v meste občania 

poţadujú, aby sa do tohto zoznamu bolo doplnené aj detské ihrisko v Mojšovej 

Lúčke, ktoré je v súčasnosti stále vo vlastníctve VHV, š.p., ale občania ho uţívajú, 

respektíve aby mesto Ţilina poţiadalo VHV, š.p. o jeho opravu a údrţbu

6
Mojšová 

Lúčka
27.3.2012 musí to byť dohodnuté v zmluve s VV, s.p. otázka 

odboru majetko - právneho

534
Ţiadať vyčistenie existujúceho rigola a šácht daţďovej kanalizácie, hľadať moţnosť 

urobiť mreţovanú ryhu na odvod vody z kritickej ulice, ktorá v zime zamrzla a bola 

neprejazdná

8 Zástranie 28.3.2012

Uvedené si spôsobovali občania, ktorí si splašky napojili 

na daţďovú kanalizáciu, ktorá vyrazila na miestnu 

komunikácu a následne zamŕzala. Bol podaný podnet na 

OÚ ŢP.

535 Nesvieti verejné osvetlenie na celej ulici Kostolnej – poslankyňa nahlási poruchu 8 Zástranie 28.3.2012 porucha odstránená v rámci beţnej údrţby, viď č. 207

536 Ţiadajú asfaltovú drť na chodník spájajúci starú dedinu s novou, bolo ţiadané aj 

vlani, vzhľadom na súkromné vlastníctvo pozemku nebolo doriešené
8 Zástranie 28.3.2012 odpoveď viď č. 701

537 Vyznačenie prechodu pre chodcov pri kríţi na Bytčianskej 8
Povaţský 

Chlmec
29.3.2012

poţiadali sme OÚ CD a PK o vydanie dopravného 

určenia - nesúhlas, lebo tam nie je chodník z jednej 

strany na druhú

538 Posunúť označník MHD na zastávke STS (prekáţka v údrţbe chodníka) 8 Povaţský 

Chlmec
29.3.2012 vyriešené

539 Oprava ulice Alexyho (rozpočet 2012) 8 Povaţský 

Chlmec
29.3.2012 v rámci zmeny rozpočtu sa v roku 2012 pripraví PD

540 Dokončenie chodníka Bytčianska (rozpočet 2012) 8 Povaţský 

Chlmec
29.3.2012 posunutie do plánu rozpočtu na november 2012

541 Lampy verejného osvetlenia Závozská (rozpočet 2012) 8
Povaţský 

Chlmec
29.3.2012

Verejné osvetlenie na Závozskej ulici nebude 

realizované, lebo nie je v rozpočte na rok 2012. V 

rozpočte príslušnej kapitoly sú zahrnuté len financie na 

platenie paušálov na el. energiu na verejné osvetlenie. 

542 Opraviť výtlky na uliciach v Povaţskom Chlmci 8 Povaţský 

Chlmec
29.3.2012 výtlky vyspravené v rámci moţností v mesiaci máj 2012 - 

zrealizované

543 Oprava schodov na cintoríne od 16. apríla pracovníkmi VPP 8 Povaţský 

Chlmec
29.3.2012 pracovníci pripravení

Apríl 2012

544

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 Rieši odbor ţivotného prostredia.

545
Nefunkčné verejné osvetlenie Ul. Lichardova č. 1-10 (zo strany parku) – urgencia,

Poţiadavka občanov : oprava osvetlenia, 1 4.4.2012 Osvetlenie opravené.

546
Komunikácie v centre mesta neudrţiavané,   

Poţiadavka občanov : zabezpečiť čistotu mesta, komunikácií, kontrola prác, 1 4.4.2012
Komunikácie v centre mesta sú udrţiavané podľa 

schváleného týţdenného plánu a následnej kontroly 

pracovníkom referátu

547

“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,
1 4.4.2012 Stĺpy boli osadené.
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548

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,

1 4.4.2012 Kontrola prebieha priebeţne.

549
Parkovanie v časti Hliny VIII – motorové vozidlá parkujú na chodníkoch, na zeleni,

Poţiadavka občanov:  hľadať moţnosti  parkovania na Hlinách VIII, 1 4.4.2012
Mesto Ţilina v rozpočte na rok 2012 nepočíta s 

výstavbou parkovacích miest vzhľadom na finančné 

moţnosti mesta.

550

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), 

1 4.4.2012 Uvedená výška umiestnenia ZDZ je v súlade s platnými 

právnymi predpismi.

551

Prenosné karty na parkovanie zneuţívané niektorými prevádzkovateľmi v strede 

mesta,

Poţiadavka občanov: návrh na zrušenie prenosných kariet ,
1 4.4.2012

koncom roku 2012 je moţné opätovne otvoriť VZN, 

pretoţe sa ešte vychytávajú niektoré nedostatky, ktoré 

ukázala prax.

552

Na niektorých cestných komunikáciach chýbajú poklopy, výmole (Lichardova  20 – 

23, 11- 14),

Poţiadavka občanov: oprava cestných komunikácií,
1 4.4.2012 poklopy sa pravidelne dopĺňajú, keď sa zistí nedostatok

553 Vyznačiť parkovacie miesta – Hliny VIII + centrum mesta, 1 4.4.2012
S realizáciou uvedenej poţiadavky sa počíta aţ po 

vyjasnení vzťahov so ŢPS, pretoţe sa jedná o zónu 

plateného parkovania

554
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 pretoţe je to upravené VZN mesta o dani za vjazd a 

zotrvanie v historickej časti mesta

555
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 V tomto prípade treba volať Mestskú políciu.

556
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 patrí OŢP

557 Zabezpečiť čistenie chodníkov, komunikácií - Ul. Kálov (napr. pri bývalom Inštitúte 

PV), Ul. Republiky, Ul. Štefánika
1 4.4.2012 Chodníky sa priebeţne čistia podľa schváleného 

harmonogramu.

558 Odrezaná dopravná značka na kriţovatke Ul. Sasinkova/Kysucká/Hviezdoslavova 1 4.4.2012 Dopravná značka osadená.

559 Miestami chýbajú odvodňovacie ţľaby – Nám. A. Hlinku 1 4.4.2012

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. 

560
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 Chodníky a CMZ sa priebeţne čistia podľa schváleného 

týţdenného harmonogramu.

561

 Pripomienka poslanca Fiabáneho: v súvislosti s jarným upratovaním mesta: 

upozorňuje na ešte z jesene nevyhrabané a nevyčistené verejné priestory na Hlinách 

VII:

- niektoré časti medziblokových prietorov ul. Jarná a Severná (od ZŠ k Saleziánom i 

od ZŠ k Váhostavu)

- celé okolie MŠ na Jarnej ulici (predovšetkým medzi MŠ a práčovňou)

Odporúča kontrolu celého sídliska a obracia sa s poţiadavkou o nápravu súčasného 

stavu.

Úloha: Vyčistiť uvedené verejné priestory

Zodpovedný: odbor ţivotného prostredia MsÚ v Ţiline

Termín: apríl - máj 2012

2 4.4.2012 Rieši odbor ţivotného prostredia.

562

Pripomienka p. Zelného z Bajzovej ulice: Nesúhlasí so zámerom nezdvojsmerniť 

Poľnú ulicu. Namieta, ţe Bajzova ulica je dvojsmerná a nespĺňa na to podmienky a 

Poľná ulica je jednosmerná, ale spĺňa podmienky aj na zdvojsmernenie. (poznámka: 

Proti zdvojsmerneniu Poľnej ulice bola daná petícia občanov – bod 2/2-2012)

Úloha: Prehodnotriť zdvojsmernenie Poľnej ulice

Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline

Termín: apríl - máj 2012

2 4.4.2012

Na uvedené v súčasnosti prebieha štúdia Ţilinskej 

univerzity formou diplomovej práce. Po jej obdrţaní a 

následnej diskusii sa povie konečné stanovisko. - 

komunikácia je obojsmerná, bolo vydané dopravné 

určenie.

563

Pripomienka p. Zelného: pred ZŠ Javorkova ul,. na Hlinskej ulici je prechod pre 

chodcov, ktorý končí na ostrovčeku trávnatej plochy, odtiaľ ďalej ľudia pokračujú 

smerom k Junioru kríţom cez parkovisko. Keďţe tadiaľ prechádza aj dosť detí, 

takáto trasa je pre ne nebezpečná, pretoţe sa stáva nasledovné: pred semaforom 

prechodu pri škole zastanú auta na červenú, niektorí vodiči však v snahe nečakať na 

svetelnú signalizáciu, obídu autá pred nimi tak, ţe zabočia na parkovisko, prejdú ním 

(tým obídu svetelné signalizáciu) a za prechodom sa napoja na hlavnú cestu na 

Hlinskej ulici. Niektorí cez uvedené parkovisko prechádzajú rýchlo, čím ohrozujú 

chodcov, ktorí tadiaľ prechádzajú. Návrhy: vyznačiť prechod pre chodcov aj v 

teritóriu parkovisku, tak aby jeden prechod plynule pokračoval druhým aţ na 

chodník smerom k Junioru alebo dať na parkovisko spomaľovač a pod. 

Úloha: Zvýšiť bezpečnosť prechodu chodcov cez parkovisko, ktoré nadväzuje na 

vyznačený prechod pre chodcov pri ZŠ Javorkova ul.

Zodpovedný: odbor dopravy MsÚ v Ţiline

Termín: apríl - máj 2012

2 4.4.2012 Uvedenú poţiadavku zaradíme do plánu ŢK, a.s v 

letných mesiacoch 2012 - zrealizované

564

Pán Martin Kováčik elektronický podnet zo dňa 09. 3. 2012:

Dobrý deň, rok ubehol a s parkovaním na Slovanskej ceste sa absolútne nič 

nezmenilo. Chcem sa opýtať kedy sa tak stane? Je to čoraz horšie a horšie a ako 

vidím poslancom je to úplne ukradnuté. Ďakujem za odpoveď.

4 5.4.2012

 Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní 

na sídliskách. Sú dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované 

parkovanie na sídliskách – spoplatnené, ale diferencovať 

cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, právnickú 

osobu, prvé vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť 

moţnosť parkovania  v noci pre firemné vozidlá v 

časoch od 18.00 – 06.00 hod. na verejných 

parkoviskách. Potom sa automaticky naplnia tieto 

podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie takýchto 

garáţí. Je to napr. aj sídlisku Hájik. Parkovacie 

zakladače sú prázdne a kaţdý parkuje na ulici.

565

Ul. Tulská:

Elektronicky dňa 23. 03. 2012 podal pán nasledovný podnet: „Parkovanie pred 

bytovými domami. Situácia je neúnosná, kapacity absolútne nepostačujúce. Plánuje 

sa s tým niečo robiť? Samozrejme, ţe nemám na mysli spoplatnenie tých málo 

miest. Niečo v zmysle pridelenia 1 miesta pre jeden byt a následne aj vytvorenie 

ďalších kapacít. Ďakujem za informáciu.“

4 5.4.2012

 Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní 

na sídliskách. Sú dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované 

parkovanie na sídliskách – spoplatnené, ale diferencovať 

cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, právnickú 

osobu, prvé vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť 

moţnosť parkovania  v noci pre firemné vozidlá v 

časoch od 18.00 – 06.00 hod. na verejných 

parkoviskách. Potom sa automaticky naplnia tieto 

podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie takýchto 

garáţí. Je to napr. aj sídlisku Hájik. Parkovacie 

zakladače sú prázdne a kaţdý parkuje na ulici.

566

Mladá maminka, ul. Berlínska:

Poţiadala o vybudovanie detského ihriska medzi panelákmi ul. Berlínska a ul. 

Ľublanská. Poukázala na to, ţe by stačilo aj vyasfaltovať starú asfaltovú plochu, nie 

však dlaţbou z dôvodu bezpečnosti, stačí štrk alebo guma, niečo podobné ako má 

vybudované občianske zdruţenie na ul. Trnavská. 

4 5.4.2012 Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom.

567

Betónový stĺp pred Slovanskou cestou, pred predajňou „Ďuroška“ je opäť vykopnutý, 

od Varšavskej cesty znovu chodia autá, mamičky s kočíkmi, deti a za nimi auto. Z 

dôvodu šetrenia financií navrhuje osadiť betónové kocky aj 2 na seba, 30-40 cm 

zapustiť do zeme a takáto zábrana bude pevnejšia a ťaţko odstraniteľná. Ten 

predchádzajúci stĺp, stačilo aj keď cyklisti sa o opreli a uţ bol narušený. 

4 5.4.2012
uvedený stĺp bol niekoľkokrát v minulosti odstránený 

nezistenou osobou, teda je predpoklad, ţe to bude aj pri 

osadení betónových zábran - zrealizované

568

Medzi ul. Ľublanská a ul. Berlínska, asi tretí vchod pri chodníku, sú tam 3-4 stromy, 

kedysi tam bolo pieskovisko, ktoré je zrušené, ale problémové osoby si tam preniesli 

betónovú lavičku a tam pijú, fajčia a rizikovo sa správajú. Preto túto lavičku treba z 

uvedeného miesta odstrániť. 

4 5.4.2012 na odstránenie lavičky ţiadame súhlas väčšiny 

nájomníkov z okolitých vchodov

569
Chodník okolo Pošty, výjazd pri ul. Obchodnej 2, popred Novel, keď prší je plný 

vody. Poukázal aj na to, ţe cyklisti chodia po chodníkoch, ohrozujú chodcov, cyklisti 

sa vyhýbajú jazde po komunikáciách.

4 5.4.2012

pri podozrení zo spáchania priestupkov odporúčame 

kontaktovať Mestskú políciu, chodníky určené len pre 

peších nie sú určené pre ostatných účastníkov, teda aj 

cyklistov

570

Pán Obrcian, ul. Černovská:

Chodník pre chodcov do pekárne „Ďuročka“ od ul. Černovská pozdĺţ ul. Cyrila a 

Metóda treba rozšíriť zatrávňovačkami z dôvodu rozrýpania zelene okolo chodníka, 

alebo dať zákaz prejazdu k pekárni. 

4 5.4.2012 s rozšírením chodníka s vyuţitím zatrávňovačov sa 

neuvaţuje

571 Súčasťou vybudovania nového chodníka  pozdĺţ komunikácie RI/64 je aj 

rekonštrukcia uţ existujúcich chodníkov
6 Bytčica 11.4.2012 budovať sa budú nové chodníky spolu aj s  

rekonštrukciou pôvodných 

572
Zadováţiť 20 m cestných obrubníkov na ulice Záchrastie a Chalúpkova, nakoľko 

pôvodné obrubníky boli zatlačené a poškodené v dôsledku prác spojených s 

rekonštrukciou vodovodu a cesty. Občania by si obrubníky osadili svojpomocne

6 Bytčica 11.4.2012 obrubníky zabezpečené

573 Osvetlenie kostola dvoma reflektormi, ktoré by boli osadené na stĺpoch verejného 

osvetlenia s vyuţitím prevádzky nočného osvetlenia obce
6 Bytčica 11.4.2012 V rozpočte mesta na uvedené podnety nie sú vyčlenené 

finančné prostriedky

574
Občania poţadujú predloţiť informáciu o príprave projektovej dokumentácie 

odvodnenia miestnych komunikácií ulíc Pod Grendel, Šenkárovská a Ovocinárska
6 Trnové 11.4.2012 Príprava projektovej dokumentácie na odvodnenie ulíc 

nebola zaradená do rozpočtu na rok 2012

575
Na základe obhliadky s občanmi po ukončení stretnutia je potrebné zo strany mesta 

Ţilina vykonať opravu havarijného stavu oporného múru medzi priestorom kultúrneho 

domu a cestou III.triedy

6 Trnové 11.4.2012 nepatrí odboru dopravy, ale odboru majetko právnemu

576 Rovnako je potrebné vykonať opravu havarijného stavu vonkajšieho schodiska do 

budovy kultúrneho domu
6 Trnové 11.4.2012 nepatrí odboru dopravy, ale odboru majetko právnemu

577

Občania opakovane upozorňujú na havarijný stav povrchu miestnej komunikácie na 

Hlavátkovej ulici, kde došlo k úplnému rozpadu zámkovej dlaţby. Pred prevzatím 

komunikácie zo strany mesta do nájmu od VHV, š.p. je potrebné dohodnúť a 

vykonať jej opravu 

6
Mojšová 

Lúčka
24.4.2012 Listom bola dňa 1.6.2012 oslovená VV š.p.Bratislava, 

aby komunikáciu opravili

578
Je potrebné vyriešiť zaplavovanie miestnej komunikácie na prístupe k cintorínu v 

časti pod mostom cesty I/18, ktorá v období daţďov je nepriechodná. Keďţe ide o 

jedinú prístupovú cestu k cintorínu, je potrebné tento stav odstrániť

6
Mojšová 

Lúčka
24.4.2012 Priestor bol prečistený pracovníkmi verejnoprospešných 

prác v 20 - tom týţdni
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579
Pri realizácii miestnych komunikácií v roku 2010 sa realizovala oprava miestnej 

komunikácie v starej Mojšovej Lúčke len čiastočne. Ulica Pod Hájom v dĺţke cca 

150m nebola realizovaná a jej technický stav si vyţaduje urýchlenú opravu

6
Mojšová 

Lúčka
24.4.2012 Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom.

580
Oprava cesty na cintorín, zhotovenie plota a úpravu cintorína – tak ako bolo v 

zápisnici č. 2/2012
7

Ţilinská 

Lehota
3.4.2012 uvedené rieši odbor ŢP, so súvislou  opravou 

komunikácii sa v tomto roku v mestskej časti neuvaţuje

581 Náhradný prístrešok na konečnú zástavku MHD 7
Ţilinská 

Lehota
3.4.2012

S výrobou prístreška sa uvaţuje v letných mesiacoch 

2012, podporené petíciou občanov, príéstrešok 

pripravený na osadenie - zrealizované

582 Oprava dlaţby námestia Bosca – dlaţba upadla a kanalizačné vpuste sú uloţené 

vyššie, pozametať chodníky od zimného posypu 
7 Bánová 5.4.2012 Uvedené reklamujeme u zhotoviteľa diela v rámci 

reklamačného konania.

583 Opakovane ţiadané - oprava zábradlia na mostoch cez potok Bitarovka 7 Bánová 5.4.2012 uvedené bude zaradené do plánu ŢK, a.s. v letných 

mesiacoch 2012 - zrealizované

584 Revitalizácia ihriska za kostolom – teraz sa tam schádza mládeţ, robí neporiadok – 

častejšie kontroly od MP.
7 Bánová 5.4.2012 Jednalo by  sa o investičnú akciu, ktorá nie je krytá 

rozpočtom.

585 Prístrešok na zástavku MHD pri Maracane v smere od Ţilinskej Lehoty 7 Stráţov 10.4.2012 s vybudovaním prístreška sa neuvaţuje.

586 Oprava cesty V. Ottmayera -  konečne poloţiť nový asfaltový koberec 7 Závodie 12.4.2012 Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá 

rozpočtom., opravené boli len výtlky

587 Oprava regulácie potoka medzi závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot 7 Závodie 12.4.2012 Vecne nepatrí odboru dopravy, ale SVP, š.p. 

588 Zhotovenie prechodu pre chodcov na ul. Hôrecká pri kriţovatke s ul. Pod Sadom 7 Závodie 12.4.2012
Majetkovým správcom cesty III. triedy je SC ŢSK, mesto 

v tejto veci nemá kompetencie  -p. poslanec Kosa sa 

obrátil s poţiadavkou na ŢSK

589 Poloţenie asfaltového koberca na ul. Nábreţie Rajčianky – smer od Fackárne do 

Bánovej
7 Závodie 12.4.2012 Jedná sa o investičnú akciu, ktorá nemá krytie v 

rozpočte mesta.

590 Vyčistiť pokazenú kanalizačnú rúru na ulici Závozová (ku druţstvu), ktorá je 

zanesená bahnom a pri zráţkach voda zalieva okolité pozemky a dvory.
8 Zádubnie 12.4.2012 Uvedené vykonajú ŢK, a.s. v mesiaci jún.

591
Vyčistiť kanalizačné rúry pod kríţom, ktoré obhliadla komisia z MsÚ odboru dopravy 

uţ v r. 2011 za prítomnosti poslaca Púčeka a riaditeľa Ţilinských komunikácií. 

Závada do dnešného dňa nebola odstránená.

8 Zádubnie 12.4.2012 Uvedené vykonajú ŢK, a.s. v mesiaci jún.

592
Prístrešok MHD  Veterná – prednosta MÚ Ing. Dušan Petrík, ktorý vec riešil odišiel, 

zatiaľ nie je nástupca, na ktorého sa so ţiadosťou môţe obrátiť 8 Zástranie 25.4.2012 odpoveď viď č. 628

593
Vyčistenie zatrubnenej časti rigola na problémovej ulici (Tienistá-Zimná), na ktorej 

bol v zime súvislý ľad: poslankyňa poţiada odbor dopravy, aby ŢK urobili pretlakové 

čistenie

8 Zástranie 25.4.2012
Navrhli sme čistenie cez pracovníkov VPP, ale je nutné 

pouţiť mechanizmy, preto uvedené vykonajú ŢK, a.s. v 

mesiaci jún - zrealizované

594
V súvislosti s úpravou poplatkov za odpad ţiadajú, aby odpad bol odváţaný zo 

všetkých ulíc, vzhľadom na vysoké dane za nehnuteľnosti ţiadajú aj zimnú 

údrţbu na všetkých uliciach.

8 Zástranie 25.4.2012
Rozsah poskytovania zimnej údrţby bude rovnaký ako 

minulé roky, prípadne s minimálnymi zmenami v 

závislosti od rozpočtu mesta.

595

Rodičia detí ZŠ v Budatíne ţiadajú semafor na prechode ku zastávke „Na Lány“v 

Budatíne, aby aspoň čiastočne  bola riešená bezpečnosť detí, prechádzajúcich od 

školy ku zastávke.
8 Zástranie 25.4.2012

Majetkovým správcom cesty III. triedy je SC ŢSK, mesto 

v tejto veci nemá kompetencie, podnet postúpený na 

ŢSK - odbor dopravy

596
Občania ţiadajú informáciu, kedy bude realizované osvetlenie Závozskej ulice,ktoré 

je v rozpočte na rok 2012, kedy bude urobená povrchová úprava chodníka na 

Bytčianskej a kedy bude vyznačený prechod cez Bytčiansku ulicu  pri kríţi

8
Povaţský 

Chlmec
26.4.2012

Verejné osvetlenie na Závozskej ulici nebude 

realizované, lebo nie je v rozpočte na rok 2012. V 

rozpočte príslušnej kapitoly sú zahrnuté len financie na 

platenie paušálov na el. energiu na verejné osvetlenie. 

Máj 2012

597
Komunikácie v okrajových častiach mesta neudrţiavané / Ul. Jesenského, Orlovská, 

Nám. Poţiarnikov /
1 2.5.2012

Údrţba uvedených komunikácii bola zabezpečená po 

obdrţaní podnetu a v údrţbe sa pravidelne pokračuje - 

problémom sú parkujúce vozidlá, ktoré znemoţňujú 

vyčistiť celú komunikáciu

598

Riešiť vstup do MPR a pešej zóny -> nielen VZN, ktoré sa nedodrţiava, ale aj 

technickými prostriedkami napr. vysúvacími stĺpikmi resp. rampami - nedisciplinovaní  

vodiči nerešpektujú DZ – Dolný Val, Na priekope – porušovanie VZN č. 15/2011 -

>vstup bez povolení

1 2.5.2012

Na otázku bolo niekoľkokrát odpovedané, ţe kontrolnú 

činnosť vykonáva v zmysle platného VZN Mestská 

polícia.  Umiestnenie rámp nie je v terajšej finančnej 

situácii mesta moţné.

599
Komunikácie na starom trhovisku neprechodné / tovar zloţený na komunikácií + 

predajné stánky / – >nie je moţný prejazd ani v prípade havarijnej situácie
1 2.5.2012

Jedná sa o súkromný pozemok, nie miestnu 

komunikáciu, preto odbor dopravy MsÚ  na uvedené 

dosah nemá

600 Nesprejazdňovať obojsmerne Ul. Kuzmányho 1 2.5.2012 Miestna komunikácia ul. Kuzmányho ostáva 

jednosmerná

601
Mariánske námestie – pod laubňami – kto v minulosti financoval dlaţbu na 

súkromných pozemkoch ? Vlastníci alebo mesto ? Z akých zdrojov? Osvetlenie - kto 

financoval ? Kto financuje osvetlenie v súčasnosti ? Mesto alebo vlastníci ?

1 2.5.2012

Priestor pod laubňami sa financoval z rozpočtu mesta v 

rámci celej obnovy Mariánskeho námestia, osvetlenie sa 

financuje z rozpočnu mesta. Jedná sa o verejne 

prístupný priestor.

602 Odstránený betónový stĺpik/zábrana k hotelu Grand, pri ŠKO 1 2.5.2012 v mesiaci október sa tam osadia kvetináče

603 Upraviť  VZN – zrušenie prenosných kariet – zneuţívanie zo strany niektorých 

majiteľov
1 2.5.2012 Ku koncu roka 2012 sa uvaţuje so zmenou VZN v 

niektorých článkoch.

604 Ul. Lichardova č. 20 – 23 – nie je i napriek prísľubu riešené parkovanie osobných 

motorových vozidiel
1 2.5.2012 Na ulici Lichardova bolo osadené ZDZ P - reserve - 

parkovanie pre rezidentov

605
Kritické pripomienky na nefunkčnosť  fontán v meste - Sad SNP, Mariánske 

námestie, Hlinkové námestie
1 2.5.2012

Fontány boli spustené pred začiatkom Staromestských 

slávností koncom mája. Dôvodom bolo, ţe prebiehalo 

verejné obstarávanie na dodávateľa uvedených prác a 

aţ po podpise zmluvy sa mohlo začať s údrţbou fontán. - 

-spustené 28.5.2012

606
Zabezpečiť podľa potreby  -> zmývanie podchodov a zastávok MHD – bezdomovci, 

občania pod vplyvom alkoholu – vykonávanie fyziologických potrieb – dodrţiavanie 

hygienických predpisov, prevencia

1 2.5.2012 Vzhľadom na nedostatok financí a absenciu techniky na 

zmývanie podchodov sa s návrhom neuvaţuje.

607
Vo vnútornom bloku Hliny II – Bernoláka 28 – je asfaltové ihrisko a vedľa neho  na 

tráve je pohodená nepotrebná tyč na DZ aj s kotviacim betónom – potrebné odniesť
1 2.5.2012 Tyč bola odstránená 7.5.2012

608

Opätovná pripomienka občanov z Bôrika a aj poslanca Petra Ničíka. Ľudia, ktorí 

vystupujú na zastávke MHD Tulipánova ul. (trolejbus č. 3, zastávka pri volejbalovom 

ihrisku) nemajú bezpečný a logický prechod smerom na Bôrik (smerom k Strednej 

odbornej škole stavebnej (SOŠS), Tulipánova 2, Ţilina). 

- pri zastávke nie je vyznačený prechod pre chodcov („zebra“) cez cestu (ďalšie 

„zebry“ sú od zastávky vzdialené aj na jednu aj na druhú stranu cca 70 m, to 

znamená, ţe takmer nikto z ľudí vystupujúcich z trolejbusu na Tulipánovej ulici nimi 

nechodí), 

- pokračovanie chodníka na Bôrik vedie cez lávku ponad potok Všivák, ktorej jedna 

časť je plechová a počas daţďov a snehov klzká a nebezpečná pre starších ľudí,

- ďalšie pokračovanie vedie úzkym chodníkom popri Všiváku, ktorý okrem toho ţe je 

úzky, v zime je neudrţiavaný,

- chodník smerom k SOŠS končí pri Bôrickej ceste, kde tieţ nie je vyznačený 

prechod pre chodcov („zebra“)

Niekedy chodci volia dlhšiu cestu od zastávky smerom na Bôrik (keď nechcú ísť 

popri Všiváku) – tak, ţe keď vystúpia, idú po chodníku na Tajovského ulici smerom 

ku Kamélii a na prvom prechode pre chodcov prejdú cez cestu (na rohu 

volejbalového ihriska, pri pivárni Rmut) na Tulipánovú ulicu, kde však po niekoľkých 

metroch končí chodník pred mostom cez Všivák (je tam aj nezmyselne nakreslený 

prechod pre chodcov na druhú stranu, kde takisto nie je chodník).

Tajovského ulica (kde je aj zastávka MHD, Tulipánová) je pre chodcov nebezpečná. 

Vodiči tú časti chodia neprimeranou rýchlosťou (pri hoteli Kamélia auto v minulých 

rokoch usmrtilo chodca – obyvateľa Bôrika).

Tento zápis z Mestského výboru č. 2 je tieţ oficiálnym záznamom o tom, ţe poslanci 

tohto Mestského výboru ţiadajú, aby mesto prioritne riešilo bezpečnosť v lokalite 

uvedenej zastávky MHD (ako aj na celej Tajovského ulici) a bezpečný prechod 

chodcov (chodí tam dosť starých ľudí a študentov) smerom od uvedenej MHD na 

Bôrik.

Príloha: fotodokumentácia prístupu k zastávke MHD Tulipánová.

Úloha: Zabezpečiť bezpečný prechod chodcov zo zastávky MHD Tulipánová smerom 

k SOŠS na Bôriku.

- Termín odpovede: 31. máj 2012

2 2.5.2012

S priechodmi pre chodcov sa z dopravného hľadiska 

hýbať nedá, pretoţe sú tam záseky pre MHD. Keď 

občania nechodia po priechodoch, ohrozujú seba. Lávka 

bola opravená a klzký plech bol vymenený. Bolo 

realizované zábradlie. Úprava chodníka si vyţaduje 

vypracovať projektovú dokumentáciu a riešiť aj 

napojenie na Tulipánovu ulicu.

609

Opätovná ţiadosť občanov Bôrika o sporadické meranie rýchlosti na Tajovského 

ulici, kde vodiči nedodrţiavajú rýchlosť.

Úloha: Realizovať čo najčastejšie meranie rýchlosti automobilov na Tajovského ulici.

- Termín: 31. máj 20121

2 2.5.2012
Listom z mája 2012 bol ODI OR PZ Ţilina vyzvaný na 

kontrolu rýchlosti uvedeného úseku. Mestská polícia 

nemá kompetencie uvedené riešiť.

610

Obraciam sa na Vás so ţiadosťou o pomoc pri riešení problému povrchu detského 

ihriska na ulici Jána Vojtaššáka. Ako rodič troch malých detí sa často s deťmi na 

tomto ihrisku hrávam a hrajú sa tam aj iný rodičia s deťmi. Čo ma donútilo k aktivite 

konať, boli pády mojich detí na tomto povrchu. Asfalt na tomto ihrisku je rokmi 

zvetraný a prerastený trávou. Na mnohých miestach chýbajúca asfaltová vrstva 

vytvára nerovnosti, ktoré sú pri športovaní a hraní potenciálnym zdrojom zranení. 

Alebo naopak, v štrbinách povrchu sa uchytila tráva, ktorá vyzdvihla asfalt do 

úrovne, na ktorej nie je moţné prevádzať akékoľvek aktivity. Podľa môjho osobného 

názoru je podklad plochy v poriadku  a nie je potrebné robiť akékoľvek úpravy, čo je 

do istej miery výhodou, pretoţe nie sú potrebné investície do podkladu. Čo je 

potrebné spraviť, je strhnúť starý povrch, ktorý uţ nie je vôbec kompaktný a naniesť 

novú vrstvu asfaltu. Jedná sa o cca 360 m² povrchu. Obraciam sa na Vás s prosbou 

v čase, kedy deti a mládeţ dávajú prednosť iným, nešportovým aktivitám a na 

ihriskách ich moc nevidieť. Zo skúsenosti viem, ţe rodičia nechcú púšťať deti na 

dané ihrisko kvôli uţ spomínanému problému s povrchom. Preto chcem apelovať na 

Vás, našich zástupcov mestskej časti Vlčince, aby ste nám pomohli vytvoriť 

podmienky pre telesný rozvoj našich deti. V prílohe Vám  zasielam fotodokumentáciu 

predmetného ihriska. Uţ vopred Vám ďakujem za ochotu.

Predloţená fotodokumentácia je prílohou tejto  zápisnice.

4 3.5.2012

Rozsahom sa jedná o investíciu, ktorú treba naplánovať 

v rozpočte mesta Ţilina na rok 2013, stav povrchu je 

známy,  Realizácia v novembri 2012 podľa 

poveternostných podmienok

611
Urgencia: Chodník pre chodcov do pekárne „Ďuroška“ od ul. Černovská pozdĺţ ul. 

Cyrila a Metóda treba rozšíriť zatrávňovačkami z dôvodu rozrýpania zelene okolo 

chodníka, alebo dať zákaz prejazdu k pekárni.

4 3.5.2012 s rozšírením chodníka s vyuţitím zatrávňovačov sa 

neuvaţuje

612 Ţiada asfaltový koberec na chodník pred obytným domom ul. Černovská, vchody 6 

aţ 11 a naviazať na ul. Cyrila a Metoda.
4 3.5.2012 jedná sa investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

613 Ţiada obnoviť detské pieskoviská na Vlčincoch I. tak, ţe betónové obrubníky obloţiť 

drevom.
4 3.5.2012 drevená obruba pieskoviska bude osadená v 37. týţdni 

2012

614

Pani Kalócová podala sťaţnosť a upozornila na skutočnosť, ţe pri realizácii stavby 

kanalizácie boli poškodené chodníky na Rosinkách (ul.Nový Domov), ako aj zelené 

plochy pri ceste. V zastúpení občanov ţiada, aby mesto vyuţilo svoje moţnosti v 

procese kolaudácie stavby a poţiadalo investora stavby, aby veci, ktoré boli 

poškodené pri realizácie kanalizácie, boli uvedené do pôvodného stavu 

6 Trnové 15.5.2012

Pri kolaudačnom konaní boli uvedené pripomienky 

vznensené a tvorili prílohu zápisnice. Zelené plochy budú 

realizované po poloţení dlaţby pre smetné nádoby pri 

okraji chodníka, ako bolo dohodnuté na stretnutí
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615

Pri stretnutí so spoločnosťou Carmel prerokovať aj šírkové usporiadanie cesty – je 

úzka, oplotenie znemoţňuje stretávaniu sa vozidiel v obojsmernej premávke. S 

odborom dopravy a Carmelom vyriešiť túto kolíznu situáciu a opravu cesty ul. Na 

Stanicu

6 Bytčica 16.5.2012
v dňoch 4.9. a 5.9. prebehnú rokovania medzi 

spoločnosťami, ktoré ralizujú nákladnú prepravu  po 

danej ulici a s občanmi za účasti ODI OR PZ Ţilina

616
Nový koberec – frézovanie cesty ul. Lipovecká – dohodnúť medzi Mestom a 

Sevakom
6 Bytčica 16.5.2012 Zaradené do plánu, po druhej zmene rozpočtu v 

septempri budú na investičnú akciu vyčlenené financie

617 Sevak doviesť na ul. Lipovecká materiál na zásyp po prípojkách 6 Bytčica 16.5.2012 viď odpoveď č. 616

618 Asfaltovanie ul. Na Záchrastí po stavbe kanalizácie, preveriť dohodu medzi Mestom, 

Sevakom a Doprastavom na MsÚ s odborom dopravy (Ing. Líška)
6 Bytčica 16.5.2012 20.8.2012 sa koná stretnutie štatutárov zúčastnených 

organizácii

619 Občan Filner upozornil na chýbajúcu značku ZÁKAZ VJAZDU z ul. Dlhá na ul. 

Chalupkova v smere od Ţiliny
6 Bytčica 16.5.2012 ZDZ Zákaz vjazdu bola osadená v júni 2012

620
Upozornenie na prejazd nákladných vozidiel cez obytnú zónu v smere na Rosinu. 

Otázka, či tam neumiestniť značku OBYTNÁ ZÓNA.
6 Bytčica 16.5.2012

Po osadení ZDZ Obytná zóna si musia byť občania 

vedomí skutočnosti vyplývajúce z uvedenej značky v 

zmysle zákona

621
Pán Rossenberg navrhol, aby sa preskúmala moţnosť dopravy a spúšťania člnov a 

jácht na Vodné dielo z cesty od kafilérie, kde by bolo moţné vybudovať aj záchytné 

parkovisko

6
Mojšová 

Lúčka
29.5.2012

uvedené nepatria mestu Ţilina, ale uvedený podnet bol 

témou rokovania medzi mestom Ţilina aVV, š.p. 

Bratislava

622 Občania upozorňujú na dlhodobo nečistený daţďový rigol nad ulicou obytnej 

zástavby medzi záhradkárskymi osadami Lúčky I. a II.
6 Mojšová 

Lúčka
29.5.2012 vyčistené cez VPP

623

Na základe informácie poslanca o dohode na dopravnom určení v starej Mojšovej 

Lúčke vyjadrili občania nespokojnosť s takýmto riešením a poţadujú dopravné 

určenie doplniť o osadenie retardéra. Upozorňujú, ţe v tejto lokalite býva pomerne 

veľa malých detí, nie je tu chodník a samotná dopravná značka neprinúti motoristu 

zníţiť rýchlosť. Ide o bezpečnosť detí

6
Mojšová 

Lúčka
29.5.2012

bolo vydané dopravné určenie - osadenie ZDZ - Obytná 

zóna, kde je rýchlosť 20 km/h. navrhujeme volať hliadky 

MP a štátnej polície. Osadenie retardéra budeme riešiť s 

ODI.

624
Občania navrhujú upraviť prístupovú cestičku popod cintorín k Pizzerii, ktorá by 

mohla odľahčiť čiastočne starú Mojšovú Lúčku a mohla by slúţiť najmä pre cyklistov
6

Mojšová 

Lúčka
29.5.2012 jedná sa o pozemky VV, š.p. Bratislava

625

Pán Bitto poţiadal poslanca aby preveril opodstatnenosť osadenia mýtnej brány na 

ceste I/18 na Šibeniciach, nakoľko táto cesta je jediná prístupová komunikácia do 

Mojšovej Lúčky a kvôli prejazdu cca 2km musí platiť mýto. Návrh je posunúť bránu 

pred most cesty I/18 tak, aby bola aţ za odbočkou do M.Lúčky 

6
Mojšová 

Lúčka
29.5.2012 uvedené bolo riešené na úrovni p. primátora, mýtna 

brána sa posúvať nebude

626

V diskusii vystúpil pán Kuchár, ktorý uviedol, ţe medzi rodinnými domami jeho syna 

č.s. 394 a domom Františka Barčíka je poškodená ţelezná rúra vloţená v potoku a 

neodvádza vodu a je hrozba zatopenia majetku spomínaných rodinných domov. 

Preto poţiadal, aby túto skutočnosť poslanec oznámil Mestu Ţilina na odstránenie 

nedostatku.

8
Brodno, 

Vranie
26.4.2012 jedná sa vodný tok, kde nie je kompetencia mesta čistiť, 

uvedená regulácia patrí do kompetencieSVP, š.p.

627 Náter a oprava zvonice: je v majetku mesta (LV 335, parc.č.3843/6,súp.č.193), plech 

je tak poškodený, ţe ho treba vymeniť, nestačí náter
8 Zástranie 23.5.2012  rieši majetko -právny odbor

628 Opakovali sa poţiadavky: prístrešok MHD Veterná, kosenie cintorína, náter kríţa... 8 Zástranie 23.5.2012
na ulici Veterná nie je z majetko právnych dôvodov 

moţné osadiť prístrešok na ţiadnom mieste - majitelia 

okolitých pozemkov s tým nesúhlasia

629

prechod pre chodcov – pri kríţi na Bytčianskej ulici – stále nie je urobený, je to cesta 

II. triedy v správe ŢSK, hustá premávka bez vyznačeného prechodu ohrozuje 

chodcov na ţivote
8

Povaţský 

Chlmec
24.5.2012

uvedené riešila p. poslankyňa Smikoňová na ŢSK, 

pretoţe sa jedná o cestu II. triedy, nie je to v 

komppetencii mesta Ţilina - v pláne na november 2012

630
Gavlovičova ulica – informatívna značka slepá ulica je ţiadaná niekoľko rokov, nie je 

osadená, hoci pribudli iné nové značky na ulici Pod Laščeky 8
Povaţský 

Chlmec
24.5.2012 v mesiaci september bolo vydané dopravné určenie na ul 

Gavlovičovu - Slepá ulica

631
Oprava ulíc – občania nesúhlasia s rozhodnutím o skončení opravy ulíc, obyvatelia 

Alexyho ulice ţiadajú stretnutie s primátorom, pozvať ho do Povaţského Chlmca
8

Povaţský 

Chlmec
24.5.2012 výtlky bolo v rámci finančných moţností mesta 

vyspravené

632

Cesta II/507 (Bytčianska) – ţiadať SC ŢSK o opravu rigola pri odbočke na Skalku, 

rigol je strhnutý, môţe dôjsť k nehode, stojí tam zelená voda, ţiadať vyčistenie rigola 

v celej dĺţke, ţiadať opravu 3 výtlkov za ulicou Závozská (nie Závodská, tá je v 

Závodí)

8
Povaţský 

Chlmec
24.5.2012 výjazd z ulice Na skalku na cestu II. triedy bol opravený v 

rámci beţnej údrţby

Jún 2012

633

Zástupca mestskej časti VO č. 1 -  Hliny 8 – rozhorčene poukázal, ţe poţiadavky 

týkajúce sa riešenia parkovania, úpravy - vyspádovania chodníka, „orezávky“ starých 

stromov, odstránenia koreňov po vyvrátených stromoch -  v danej lokalite  Ul. 

Lichardova č. 20 – 23) i napriek prísľubu MsÚ v Ţiline nie sú od stretnutia v mesiaci 

apríl 2012 zrealizované. Občania ţiadajú o stretnutia so zodpovednými a 

kompetentnými zástupcami MsÚ.

Poţiadavka občanov : riešenie parkovania, úpravy chodníka, „orezávky“ – urgencia, 

po dohode s občanmi zrealizovať stretnutie s Ing. A. Vidrom a Ing.  I. Liškom.   

1 6.6.2012

viď č. 549,552,553, stretnutie bolo realizované, oprava 

chodníkov nie je nutná, pretoţe sú v dobrom stave v 

porovnaní s inými chodníkmi v meste. Pán Galko bol 

informovaný.

634

Vybudovanie detského ihriska v centre mesta  - vnútro blok  Hliny II, prípadne v časti - 

Ul. V. Clementisa, alebo inej vhodnej lokalite - podľa moţnosti zapracovať do 

výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2013( dohoda aj s ostatnými obyvateľmi 

danej lokality). 

1 6.6.2012 v pláne investícii na rok 2013 je plánovaná realizácia 

detského  ihriska na Hlinách

635 Detské ihrisko pri Rondeli – upraviť, umiestniť hojdačky, pieskoviská 1 6.6.2012 priebeţne z údrţby

636

Iniciovať stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta a odborníkmi  

k pripravovanej  rekonštrukcií Národnej ulice. Prehodnotiť moţnosť 

vjazdu/výjazdu motorových (zásobovacích vozidiel) priamo z pešej zóny – 

bezohľadnosť vodičov, niektorých majiteľov (odporúčanie – zásobovanie 

umoţniť len zo zadných častí, z dvora jednotlivých nehnuteľností ,  tak ako 

v mestách EÚ), umiestniť technické zábrany – rampy.

1 6.6.2012
uvedené spadá pod odbor investičný, ale diskusia môţe 

prebehnúť po dohode s p. primátorom na stretnutí s 

občanmi

637

Kritické pripomienky občanov na parkovanie osobných motorových vozidiel na 

chodníkoch (napr.  kriţovatka Ul. Hálkova, Nám. Poţiarnikov, Ul. Hollého pri ZŠ – 

kde zostáva na prechod chodcov max. 60 cm z celkovej  šírky chodníka, pri 

obchodnom centre Smer -i ČSOB). V tejto súvislosti ţiadajú o pomoc  MsP v Ţiline. 

Niektorí zamestnanci Taxi sluţby majú povolenia ( z akého dôvodu ?).

1 6.6.2012 doporučujeme kontaktovať pri podozrení na spáchanie 

priestupku Mestskú políciu, resp. štátnu políciu

638

Prehodnotiť, aby rodiny, ktoré majú trvalý pobyt v centre mesta ( ide „aţ“ o 10

rodín mali výnimku z platných VZN mesta). Striktné postihy len pre

nedisciplinovaných a zneuţívajúcich vodičov.

1 6.6.2012
vjazd je regulovaný VZN, kde je daň za vjazd pre FO vo 

výške 20 € a 100 € v závislosti od vlastníctva 

parkovacieho miesta

639
Kritické pripomienky na prácu Ţilinskej parkovacej spoločnosti. Zrušiť zmluvu.

Zriadiť novú spoločnosť. Prehodnotiť výšku sankcií pri zrušení.
1 6.6.2012 Od zmluvy nie je moţné jednostranne odstúpiť, zmluva je 

platná do roku 2022.

640 úplne zakázať vstup do MPR, 1 6.6.2012 uvedené nie je moţné realizovať z podľadu vlastníckych 

práv a prístupu k nehnuteľnosti

641 radikálne obmedziť vjazd a výjazd, parkovanie do MPR, PZ, 1 6.6.2012 vjazd je regulovaný platným VZN, ktoré sprísnilo 

podmienky vstupu do pešej zóny

642

spoplatniť vyššou sumou ( napr. 500 EUR – vjazd)  tak ako v EÚ, Česku,

1 6.6.2012

vo VZN je suma 1500 € za vjazd pre PO, ktoré majú 

nehnuteľnosť a nemajú parkovacie miesto. PO, ktoré 

majú vlastné parkovacie miesto, platia daň podľa 

prijatého VZN

643 umiestnenie technických zábran -  rampy, vysúv. stĺpiky.  1 6.6.2012 Vzhľadom na finančné moţnosti mesta sa s uvedenou 

alternatívou zatiaľ neuvaţuje

644

Opakovane vznesené kritické pripomienky/výhrady voči bezohľadnosti a arogancií 

niektorých vodičov motorových vozidiel (nedodrţiavajú príslušné VZN, ohrozujú 

bezpečnosť detí, občanov, nedodrţiavajú predpísanú rýchlosť, vjazdy/výjazdy aj bez 

povolení,  urgentne riešiť zrušenie prenosných kariet, občania majú pocit, ţe sa „nič 

nerobí, mesto nemá ani záujem riešiť situáciu“  na základe skúseností – kritika 

vydávania povolení, „MPR uţ nebude ani existovať, hranice sa stále posúvajú, autá 

vstupujú aj na Mariánske námestie, kontrola vjazdu/výjazdu, parkovania, kontrola 

nelegálneho vjazdu a podobne).Vodiči ohrozujú zdravie a ţivot občanov mesta, 

kultúrne pamiatky. Neváţia si to, čo ešte máme. VZN má slúţiť občanom a nie určitej 

skupine ľudí. VZN nezohľadňuje záujem beţných občanov. „Hodiny určené na 

zásobovanie sa v celom meste nedodrţiavajú -> kontrola. Pokiaľ nedôjde k úrazu 

(smrteľnému), niektorí vodiči nebudú dodrţiavať VZN.“Poţiadavka občanov :  riešiť 

nepovolený vjazd/ výjazd do PZ a MPR, dôsledná a sústavná kontrola aj zo strany 

MsP, prehodnotiť vydávanie povolení. Pripraviť návrh na zmenu platného VZN – 

akceptovať pripomienky občanov. Odstránený betónový stĺpik -> od Ul. Na Priekope 

smerom k Mariánskemu námestiu - osadiť. Urgentne riešiť vjazd do MPR okolo 

Slovenskej pošty a.s. č. 1 -> nedodrţiavanie predpisov.

1 6.6.2012 Viď č. 517,598

645

Prečo mesto neudelilo súhlas k vybudovaniu parkoviska vo vnútrobloku Hliny II – V. 

Okruţná  ( Veľká Okruţná 80 – 84 )  

(nesúhlas OŢP, OD, 1 obyvateľky bloku) + orezávka stromov v danej lokalite   1 6.6.2012
Nie s kaţdým podnetom musí mesto súhlasiť, pretoţe 

sa musí zohľadniť aj verejný záujem, riešenie celého 

územia..

646

Opakovaná pripomienka viacerých občanov: dennodenne sa prekračuje povolená 

rýchlosť automobilov na Tajovského ulici od nemocnice aţ po Solinky, a tým sa 

porušuje zákon. Obdobná pripomienka platí tieţ pre Rudnayovu ulicu. Občania chcú 

okrem častého merania rýchlosti tieţ osadiť retardéry na týchto uliciach (okrem 

Tajovského a Rudnayopvej napr. tieţ pri kriţovatke ulíc Poľná a Rudnayova).

Úloha: Zorganizovať stretnutie relevantných zástupcov Mesta Ţilina, Okresného 

dopravného inšpektorátu Ţilina, poslancov MV č. 2 Ţilina a zástupcov občanov a 

dohodnúť kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu bezpečnosti chodcov na Tajovského ulici 

a priľahlých uliciach.

2 6.6.2012
Mesto Ţilina vyzvalo listom štátnu políciu k častejšiemu 

meraniu rýchlosti na uvedenej ulici. Na kriţovatke ulíc 

Poľná - A. Rudnaya bol osadený spomaľovací prah

647

Opakovaná pripomienka Bc. Kuchárikovej, Severná 47: Na Severnej ulici sú 

pozostatky z pieskoviska – hrozí tam úraz deťom aj dospelým – po lavičkách tam 

zostali trčať kusy betónov a drôtov.

Úloha: Odstrániť kusy betónov a drôtov, ktoré zostali po lavičkách v areáli 

pieskoviska na Severnej ulici. Kontakt: poslanec Ing. Pieš, 0907/722 368 alebo Bc. 

Kucháriková, Severná 47 alebo Ing. Ryčeková, Jarná 38.

2 6.6.2012 betóny a drôty odstránené

648

Opakovaná otázka Bc. Kuchárikovej, Severná 47: Prečo bol pri rozširovaní 

parkovacích miest vynechaný priestor pred Severnou 48?

Úloha: Odpoveď na otázku „Prečo bol pri rozširovaní parkovacích miest vynechaný 

priestor pred Severnou 48?“

2 6.6.2012 rozširovanie parkovacích miest sa realizovalo v rokoch 

2009, 2010 podľa štúdie rozširovania statickej dopravy.

649

Pripomienka Bc. Kuchárikovej, Severná 47: Je nutné obnoviť pieskovisko na 

Severnej ulici.

Úloha: Obnoviť pieskovisko na Severnej ulici.
2 6.6.2012 Obnovené na základe podnetu občianky 
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650

Na Rudnayovej ulici pri obchode Koruna je jedna časť chodníku v dezolátnom stave.

Úloha: Opraviť chodník na Rudnayovej ulici pri obchode Koruna.
2 6.6.2012 vzhľadom na nedostatok finančnych prostriedkov sa s 

uvedenou úpravou neuvaţuje

651

Vzhľadom na to, ţe automobily parkujúce na Hečkovej ulici (najmä počas športových 

podujatí v športovej hale pri ZŠ Javorku) častokrát blokujú vjazd a výjazd do dvora 

obyvateľov Hečkovej ulice, niektoré obyvatelia Hečkovej ulice navrhujú, aby na tejto 

ulici bola umiestnená dopravná značka „Zákaz státia“.

Úloha: Preveriť daný stav a v prípade potreby zabezpečiť osadenie navrhovanej 

dopravnej značky.

2 6.6.2012
parkovanie na komunikáciach rieši zákon o premávke na 

pozemných komunikáciách. V prípade priestupkov volať 

MP

652

Pripomienka p. Chromiaka: Na ulici pri Vurale boli síce osadné dopravné značky 

zákaz státia, ale iba v smere od Vuralu k Bille. V súčasnosti všetky motorové vozidlá 

teda parkujú na opačnej strane (čím neporušujú ţiadne predpisy). Bolo by preto 

vhodné umiestniť rovnaké dopravné značenie aj v opačnom smere jazdy. 

Úloha: Posúdiť predmetnú situáciu a v prípade potreby umiestniť navrhované 

dopravné značenie. 

2 6.6.2012
parkovanie na komunikáciach rieši zákon o premávke na 

pozenmých komunikáciách. V prípade priestupkov volať 

MP

653

Pripomienka p. Chromiaka v súvislosti s nefunkčným osvetlením na pešom 

chodníku, ktorý spája Bôrický park a Paľovu búdu (chodník sa nachádza paralelne 

pri uliciach Na Malý diel a Cesta k Paľovej búde). Keďţe mesto nemá v súčasnosti 

peniaze na rekonštrukciu osvetlenia a je predpoklad, ţe tak bude aj v najbliţších 

rokoch, p. Chromiak sa pýta, či by nebolo dobré z pohľadu bezpečnosti a estetiky 

mesta (niektoré stĺpy údajne môţu spadnúť a svojím vzhľadom kazia dobrý dojem z 

prostredia mesta) aspoň odstrániť nefunkčné stĺpy osvetlenia.

Úloha: Posúdiť predmetnú situáciu a v prípade potreby odstrániť nefunkčné stĺpy. 

2 6.6.2012

Stav je nasledovný: v rozpočte na rok 2012 nie sú 

financie na akékoľvek zásahy do verejného osvetlenia/ 

montáţe nového VO, demontáţe/. Na budúci rok bude 

moţno v pláne rekonštrukcia VO, ale to ešte nie je isté. 

Ak by sme aj tieto stĺpy dali teraz  odstrániť, na opätovné 

postavenie by sme potrebovali stavebné povolenia. Ak 

by bola iba výmena, SP nepotrebujeme. návrh je stĺpy 

ponechať na budúci rok, ktorý ukáţe, čo s verejným 

osvetlením.  

654

Pripomienka p. Kurica, zástupcu vlastníkov bloku B bytového komplexu 3STAR: 

Vybudovaním obytného komplexu 3STAR a ďalšou zástavbou obytných domov za 

predajňou Mountfield sa výrazne skomplikovala a zahustila premávka na ulici Cesta 

k Paľovej búde, ktorá podľa p. Kurica ani nespĺňa kritéria pre dvojsmernú premávku. 

V komplexe ţijú rodiny s malými deťmi a môţe byť naozaj otázkou času, kedy príde 

ku tragédii. Na základe prešetrenia dopravnej situácie na spomínanej ulici navrhuje 

p. Kuric zmenu organizácie dopravy na jednosmernú. 

Úloha: Prešetriť dopravnú situáciu a v prípade potreby zjednosmerniť ulicu. 

2 6.6.2012
Na zjednosmernenie ulice musí byť spracovaný projekt 

DZ, čo musí byť riešené úpravou rozpočtu - s uvedeným 

projektom sa uvaţuje na rok 2013

655
Chcela by som sa opýtať, dokedy budeme mať takúto zlú situáciu na cestách.

 Cesta zo Soliniek na Vlčince je v poobedňajších hodinách väčšinou preplnená. 4 7.6.2012

Je to klasická dopravná situácia a v čase poobedňajšej 

špičky. Za posledných 8 rokov počet motorových 

vozidiel stúpol o cca 90%, takţe intenzita dopravy sa 

zdvojnásobila, ale nie je tomu prispôsobená 

infraštruktúra - chýbajú hlavne vonkajšie okruhy mesta a 

napojenie na diaľnicu 

656

Kriţovatka pri obchode NAY, keď idete z Matice slovenskej a chcete odbočiť vľavo, 

tak je to tieţ niekedy veľký problém. Nebolo by moţné dorobiť na týchto kriţovatkách 

kruhový objazd? Myslím si, ţe aj šoféri trolejbusov by sa tomu potešili, keby 

nemuseli tak dlho stáť v rade. 

4 7.6.2012 S vybudovaním kruhového objazdu sa výhľadovo plánuje 

a uvedený návrh je rozpracovaný v územnom pláne

657
Smer z Rosinskej cesty na Vlčince, nemohli by tu namontovať retardér, ktorý by 

spomalil rýchlych šoférov alebo kruhový objazd?
4 7.6.2012 na uvedenje komunikácii platí rýchlosť 50km/hod. Odi 

nesúhlasilo s osadením spomaľovacieho prahu

658

Budete robiť niečo s detskými ihriskami, ktoré sú v kritických stavoch?

Ja som uţ dávnejšie písala bývalej poslankyni za Vlčince ohľadne ihriska na 

Tatranskej ulici 1-3, pani sa prišla pozrieť, skonštatovala, ţe to bude veľmi drahé, 

odporučila mi, aby som si zohnala nejakého sponzora. Tak nám tu prisľúbila aspoň 

dve lavičky, ale ani tie nám nedali. Vopred Vám všetkým ďakujem za čas, ktorí 

budete venovať mojej ţiadosti a verím, ţe sa niečo v blízkej dobe aj zmení.

4 7.6.2012 prebieha pravidelná údrţba detských ihrísk a pieskovísk

659
Problém parkovania v miestach oproti reštaurácie Panelák na ul. Karpatská, kde 

parkujú sluţobné motorové vozidlá, pi-cappy, dodávky, nákladné autá a osobné 

vozidlo vlastníci bytov nemajú kde zaparkovať po príchode domov z práce.

4 7.6.2012 priestor na parkovanie v uvedenej lokalite uţ nie je

660 Obnoviť detské pieskoviská na Vlčincoch I. tak, ţe betónové obrubníky obloţiť 

drevom.
4 7.6.2012 drevené obruby boli realizované v  auguste

661
Vyčistiť most, ktorý vedie nad ul. Obchodnú a je spojnicou pre chodcov od ul. 

Timravy do priestorov starého obchodného centra, od nánosov soli a štrku ešte zo 

zimného obdobia.

4 7.6.2012 Vyčistené cez pracovníkov verejnoprospešných prác

662

Situácia, ktorá vznikla pri kladení asfaltového koberca na ulici Dolná Trnovská, v 

mestskej časti Rosinky. Pri asfaltovaní bol zaliaty vodovodný uzatvárací ventil 

(šupátko) pred domom Dolná Trnovská 144. Poslanec bude o probléme obratom 

informovať zhotoviteľa stavby, respektíve stavebného dozora. 

6 Trnové 19.6.2012 Informoval p. poslanec za volebný obvod

663

Pomoc pri určení dopravného značenia na ulici Ipeľská. Táto ulica je slepá a mnoho 

vodičov nákladných vozidiel nevediac o tejto skutočnosti, po vjazde do ulice nemá 

moţnosť z nej vyjsť, čo spôsobuje nemalé problémy. Občania preto ţiadajú na 

začiatok ulice umiestniť dopravnú značku „Slepá ulica“

6 Trnové 19.6.2012
Celková obmena dopravného značenia bude aţ po 

ukončení prác súvisiacich s odvodnením hlavnej cesty v 

správe SC ŢSK

664
V mene občanov nepomenovanej ulice (Hlboká cesta) -  určenie dopravného 

značenia pre túto ulicu osadením značky „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“ z 

dôvodu veľmi úzkej šírky cesty a jej nespevnený podklad.   

6 Trnové 19.6.2012

Treba presne identifikovať miesto. Celková obmena 

dopravného značenia bude aţ po ukončení prác 

súvisiacich s odvodnením hlavnej cesty v správe SC 

ŢSK

665
Rozpadajúci sa most na ul. Orgovánová pre ceste R I / 64.

RIEŠENIE: Upovedomiť SSC a Povodie Váhu 6 Bytčica 20.6.2012 podnet postúpený listom na SSC

666 Ul. Šťuková- nefunkčné verejné osvetlenie. 6 Mojšová 

Lúčka
26.6.2012 riešené cez Siemens - správcu VO v meste Ţilina

667
Dlhodobo nečistený daţďový rigol nad ulicou obytnej zástavby medzi 

záhradkárskymi osadami Lúčky I. a II. - pravdepodobne je vo vlastníctve 

Vodohospodárskej výstavby,š.p.

6
Mojšová 

Lúčka
26.6.2012 Listom vyzvaná VV, š.p. na zjednanie nápravy

668
Neuzatvorený vodovod pri bývalom zariadení staveniska, z ktorého permanentne 

vyteká voda. Je potrebné vodovod zlikvidovať, alebo uzatvoriť prívod vody tak, aby to 

bolo trvalé riešenie.,

6
Mojšová 

Lúčka
26.6.2012 nepatrí do kompetencie odboru dopravy

669

Problém s prepadnutou kanalizáciou, ktorá prechádza popod detské ihrisko. SEVAK 

na tomto ihrisku identifikoval problém, ktorý je moţné odstrániť len vjazdom na 

ihrisko. Jestvujúci vjazd je úzky a nie je moţné cez bránku prejsť s technikou 

SEVAKu. Keďţe ihrisko je vo vlastníctve VHV,š.p., je potrebné poţiadať ich o 

umoţnenie vstupu na pozemok a úpravu vjazdu na pozemok.

6
Mojšová 

Lúčka
26.6.2012 nepatrí do kompetencie odboru dopravy

670 Doriešiť konečnú zástavku MHD – nutná konzultácia priamo na mieste s odborníkmi 

a občanmi. 
7 Ţilinská 

Lehota
5.6.2012 prístrešok je pripravený na osadenie v októbri - 

zrealizované

671 Opraviť úsek cesty uţ priamo na cintorín – velké jamy. /sek je dlhý cca 30 m. 7 Bánová 7.6.2012 výtlky v okolí vstupu na cintorín opravené

672 Opakovane ţiadané - oprava zábradlia na mostoch cez potok Bitarovka havarijný 

stav. Pri p. Ondrášovi je uţ diera v moste, trčí ţelezná armatúra.
7 Bánová 7.6.2012 obidva mosty opravené - vyriešené

673
Semafóry na diaľničnom privádzači nefungujú cez víkend nie je moţné, hlavne 

starším ľudom prejsť na druhú stranu.
7 Stráţov 12.6.2012

jedná sa o cestu I. triedy - nepatrí do kompetencie 

odboru dopravy - po konzultácii s KÚ CD a PK trvajú na 

signálnom pláne

674 Prístrešok na zástavku MHD pri Maracane smerom od Ţil. Lehoty. 7 Stráţov 12.6.2012 s osadením prístreška sa neuvaţuje

675 Rajčianska ul. dať dopravnú značku omedzujúcu rýchlosť – obytná zóna? 7 Stráţov 12.6.2012 neuvaţuje sa

676 Oprava cesty V. Ottmayera -  konečne poloţiť nový asfaltový koberec 7 Závodie 14.6.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorú treba zaradiť do 

rozpočtu

678 Oprava regulácie potoka medzi závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot 7 Závodie 14.6.2012 nepatrí do kompetencie odboru dopravy

679 Zhotovenie prechodu pre chodcov na ul. Hôrecká pri kriţovatke s ul. Pod Sadom 7 Závodie 14.6.2012
uvedená komunikácia je cesta III. triedy, p. poslanec 

Kosa sa obrátil na ŢSK - odbor dopravy, ktorý to má v 

kompetencii

680 Poloţenie asfaltového koberca na ul. Nábreţie Rajčianky – smer od Fackárne do 

Bánovej
7 Závodie 14.6.2012 vzhľadom na nedostatok finančnych prostriedkov sa s 

uvedenou úpravou neuvaţuje

681 Osvetlenie ul. Nábreţie Rajčianky v celom rozsahu 7 Závodie 14.6.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorá musí byť krytá 

rozpočtom

682 Dorobiť poloţenie asfaltového koberca na ul. Pod Sadom – polovica je spravená, 

druhá polovica nie
7 Závodie 14.6.2012 vzhľadom na nedostatok finančnych prostriedkov sa s 

uvedenou úpravou neuvaţuje

683 Realizáciu chodníka od Budatína aţ po kultúrny dom v Zádubní 8 Zádubnie 14.6.2012 je pripravená projektová dokumentácia ako podklad pre 

územné konanie

684 Vyspravenie miestnych komunikácií k ihrisku, pred kultúrnym domom 8 Zádubnie 14.6.2012 bola dovezená vyfrézovaná štrkodrva

685
Odstrániť alebo zabezpečiť  medzi rodinnými domami Františka Barčíka a Antona 

Kuchára na ulici Zaroháčovce ţeleznú rúru pod odkaľovačom SEVAK-u pri ktorej sa 

zosúva pôda a môţe pri zvýšených zráţkach spôsobiť vytopenie rodinných domov

8
Brodno, 

Vranie
20.6.2012 bola vykonaná obhliadka so ŢK, a.s. v pláne na mesiac 

október

6846 Rekonštrukciu, prípadne vybudovanie novej lávky z Vrania do Brodna 8 Brodno, 

Vranie
20.6.2012 p. poslancovi Pučekovi boli dodané náhradné diely - 

dosky na výmenu, ktorú zabezpečí cez VPP

687 Vyčistenie miestneho potoka vo Vraní v správe Povodia Váhu a vykonať kontrolu zo 

strany ţivotného prostredia a odboru dopravy
8 Brodno, 

Vranie
20.6.2012 vodné toky spadajú pod SVP, š.p.

688
Vyspraviť ulicu Stračia vo Vraní pod a nad hlavnou komunikáciou, ktorá ako jediná 

nebola rekonštruovaná a výškové pomery sťaţujú prístup k rodinným domom
8

Brodno, 

Vranie
20.6.2012 vzhľadom na nedostatok finančnych prostriedkov sa s 

uvedenou rekonštrukciou neuvaţuje

689 Umoţniť nahliadnuť do projektovej dokumentácie realizácie chodníka pre peších z 

Budatína do Zádubnia
8 Budatín 22.6.2012 kedykoľvek je moţnosť na MsÚ Ţilina - p. poslanec 

Puček dokumenty obdrţal

690 Zabezpečiť vyznačenie prechodu pre chodcov pri pošte 8 Budatín 22.6.2012 zrealizované

691 Podať informáciu, či pred rodinnými domami na ulici Pri škole môţu byť na okraji 

ulice umiestnené veľké skaly, ktoré bránia bezpečnému prejazdu
8 Budatín 22.6.2012 ak sa jedná o súkromný pozemok, tak áno

692 Vykonať opravu detského ihriska pri pomníku J.M. Hurbana a doplniť ho ďaľšími 

prvkami (preliezky)
8 Budatín 22.6.2012 prvky detského ihriska opravené, nové prvky sa 

osadzovať nebudú

963
Na kriţovatke pred ZŠ Budatín zriadiť semafór so ţltým blikajúcim svetlom 

upozorňujúcim na prechádzajúce deti
8 Budatín 22.6.2012

uvedené patrí do kompetencie SC ŢSK, pretoţe sa 

jedná o cestu III. tiredy  -avizované stretnutie na 

november 2012

694 Cesta II/507 - rigol na ţiadanom úseku nie je vyčistený (zatáčka od kríţa smerom k 

mestu) 
8 Povaţský 

Chlmec
26.6.2012 nepatrí do kompetencie mesta Ţilina, ale SC ŢSK

695 Ţiadosť o odvoz asfaltovej drte poza kultúrny dom, ktorú tam dal naviezť odbor 

dopravy: alebo ju spevniť, aby sa nemrvila a neprášilo sa z nej
8 Povaţský 

Chlmec
26.6.2012 asfaltovou drvou sa zrovnali veľké nerovnosti na 

komunikácii, stav je lepší ako v minulosti

696
Treba dokončiť chodník na Bytčianskej, jedna odvodňovacia šachta v chodníku je 

zasypaná, treba ju uvoľniť 8
Povaţský 

Chlmec
26.6.2012 posúva sa do plánu investícii na november 2012

697 Čistiť šachty daţďovej kanalizácie – nahlásiť odboru dopravy 8 Povaţský 

Chlmec
26.6.2012 šachty vyčistené v mesiaci júl
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698
Rigol vedľa cesty ku cintorínu  – prekryť mreţou, diviaky ryjú zeminu a zahŕňajú 

ho,padá lístie, bahno tečie dole cestou 8
Povaţský 

Chlmec
26.6.2012 moţnosť zabezpečiť len čistenie cez VPP, prekryť nie, 

pretoţe tu hrozí riziko krádeţe

699 Zrušiť cestu poza KD alebo ju zmeniť aspoň na jednosmernú, obmedziť kamióny 8
Povaţský 

Chlmec
26.6.2012

ODI nesúhlasí s uvedeným návrhom, pretoţe by sa 

zníţila priepustnosť na kriţovatke ulíc na Horská, Pod 

Laščeky, Gavlovičova 

700 Rigol na Hôrke v daţdi robí problém, osloviť Povodie Váhu alebo Vodohospodársku 

správu o úpravu potoka, pripraviť na prívalové vody
8 Povaţský 

Chlmec
26.6.2012 patrí OŢP

August 2012

701
Občania ţiadajú upraviť spojovací chodník starej a novej dediny v dĺţke cca 200m 

asfaltovou drťou
8 Zástranie 22.8.2012

jedná sa o značnú opravu, na ktorú v tomto roku nie sú 

financie, pričom navrhnuté riešenie by bolo iba dočasné, 

uvedené treba riešiť projektovou dokumentáciou a 

podstatné je vlastníctvo pozemku

703 Asfaltovať frekventovanú komunikáciu pri KD v rozsahu cca 15x4m 8 Zástranie 22.8.2012 cca 1500 €
Jedná sa o cestu III. triedy, správcom je SC ŢSK, teda 

mimo pôsobnosti mesta

704 Veľká rýchlosť áut cez Zástranie- aby polícia kontrolovala rýchlosť aj v Zástraní. 8 Zástranie 22.8.2012

doporučujeme volať štátnu políciu, ak majú občania 

podozrenie zo spáchania priestupkov. Mesto Ţilina 

poslalo list na OR PZ SR - ODI na kontrolu meranie 

rýchlosti v obci.

705
Ulica Závozská – diviaky chodia do záhrad, občania majú niekoľko rokov poţiadavku 

na 3 lampy verejného osvetlenia
8

Povaţský 

Chlmec
23.8.2012

jedná sa o investíciu, ktorá musí byť krytá rozpočtom, 

rozpočet na rok 2012 počíta iba s paušálnymi platbami 

za energie ani svetlo však neodplaší diviaky - viď 

sídlisko Hájik

706
ţiadajú, aby časť ulice za kultúrnym domom bola jednosmerná (parcela č.765/10KN 

PCH), prejazdná iba zo smeru od Bytčianskej. Je tam plánované detské ihrisko, je 

potrebné dopravu stlmiť,  poslankyňa napíše poţiadavku na odbor dopravy

8
Povaţský 

Chlmec
23.8.2012

ODI nesúhlasí s uvedeným návrhom, pretoţe by sa 

zníţila priepustnosť na kriţovatke ulíc na Horská, Pod 

Laščeky, Gavlovičova 

707 Je potrebné poţiadať geometru o vytýčenie chodníka od kríţa okolo kultúrneho 

domu ku plánovanému detskému ihrisku
8 Povaţský 

Chlmec
23.8.2012 kontaktovať treba majetko - právny odbor

September 2012

708

Mesto (napr. Farské schody) i napriek úsiliu mesta je „vďaka“ nezodpovedným, 

neprispôsobivým občanom, občanom pod vplyvom alkoholu - miestami špinavé, 

zapácha – po ľudských, zvieracích výkaloch –> v kritických častiach je potrebné 

zmývať nečistoty!  

Vyzvať majiteľov prevádzok k dodrţiavaniu  čistoty pred prevádzkami - okolo stolíkov 

povylievané nápoje a podobne. 

1 5.9.2012 kontrolovať MP?

709

Riešiť vjazd motorových vozidiel na Vodné dielo, predajcov- ich „búdy“ , neporiadok.

Poţiadavka občanov : Vodné dielo – vjazd riešiť, neporiadok, umiestnenie, 

zabezpečiť  likvidáciu  „búd“  majiteľov.
1 5.9.2012

k uvedenému bolo niekoľko stretnutí s VV, š.p. 

Bratislava, pretoţe sa jedná o ich majetok a nie o 

majetok mesta, takţe kompetencie mesta tu končia

710

Opakovaná pripomienka pána Chromiaka: Je treba odstrániť nefunkčné svietidlá a 

poškodené nefunkčné káble zariadení verejného osvetlenia na pešom chodníku 

pozdĺţ cesty k Paľovej Búde. Tieto zariadenia podľa vyjadrenia odboru dopravy MsÚ 

sú neopraviteľné a určené na likvidáciu. V súčasnom stave sú neestetické a môţu 

byť zdrojom zranenia.

Úloha: Preveriť situáciu a odstrániť nefunkčné prvky verejného osvetlenia, ktoré 

môţu byť zdrojom zranenia občanov.

2 5.9.2012 viď odpoveď č. 653

711

Chcem Vás poprosiť, keby ste na prázdne betónové ihriská na Vlčincoch II na dvore 

ul. Bulharská  a Pittsburgská  spravili  malé bránky alebo koše na basketbal ako 

majú na dvore pri Čínskom múre, alebo na Vlčincoch III, aby naše deti mohli 

športovať. Po vchodoch fajčia, pijú a hrajú karty. Škoda, ţe naše mesto zabudlo na 

naše dospievajúce deti. Pre malé deti sa vybudovali krásne detské ihriská, ale na 

staršie sa zabudlo!

4 6.9.2012 môţeme zaradiť do plánu investícii na rok 2013

712

Zabezpečiť, aby v rozpočte Mesta Ţiliny bola zahrnutá pravidelná zimná údrţba

(od 15. novembra do 15. marca) všetkých chodníkov územného obvodu Vlčince,

najmä v súvislom ťahu od bloku E, ul. Cyrila a Metoda po zdravotné zariadenie

ŢILPO.

4 6.9.2012
zimná údrţba sa bude vykonávať podľa schváleného 

Operaného plánu zimnej údrţby , Ak to bude technicky a 

finančne moţné, zaradíme to do plánu zimnej údrţby

713 Urobiť asfaltový koberec na chodníku pred blokom E, vchody 6 aţ 11, ul. Černovská 

a naviazať na ul. Cyrila a Metoda (celkom asi 100 m).
4 6.9.2012 jedná sa o investíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

714
Urobiť asfaltový koberec alebo opraviť chodník smerujúci od ul. Vojtašáka pri škole 

pre telesne postihnutých ku schodíkom pri zastávke MHD oproti Pošte 8 na 

Vlčincoch.

4 6.9.2012 jedná sa o investíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

715
Treba opraviť most na ul. Cyrila a Metóda ponad Hlbokú pri Veterinárnej klinike, 

pretoţe chýbajú obrubníky a tie, ktoré sú, uţ sa rozpadávajú, čo ohrozuje chodcov aj 

dopravu.  

4 6.9.2012
vzhľadom k technickému stavu mosta je potrebné 

vykonať PD rekonštrukcie celého mosta, následne je 

nutná investičná príprava

716 v rámci diaľničného privádzača je nutné riešiť prepojenie medzi Bytčicou a Solinkami 6 Bytčica 12.9.2012
Táto poţiadavka je v riešení medzi SSC IVSC Ţilina  a 

NDS, a.s. na zýáklade spoločného rokovania dňa 

25.1.2013 na úrovni p. primátora.

717 Posun kontajnerov na separovaný zber na kriţovatke  Antona Bielka a Banícka z 

dôvodu neprehľadnosti v kriţovatke
6 Bytčica 12.9.2012 patrí OŢP

718 Vybudovanie rýchlostného spomaľovača na ul. Na záchrastie 6 Bytčica 12.9.2012 nesúhlas mesta a ODI s osadením spomaľovacieho 

prahu pre malú intenzitu cestnej premávky

719

V mesiaci máj/jún bolo osadené zvislé dopravné značenie v starej Mojšovej Lúčke, 

ktorého cieľom bolo dosiahnuť zníţenie rýchlosti osobných vozidiel v úzkych 

častiach ulice. Po niekoľkomesačnom hodnotení vplyvu značenia na zníţenie 

rýchlosti je podľa názoru občanov zrejmé, ţe vodiči naďalej nerešpektujú značenie a 

nedodrţiavajú predpisy. Ţiadajú preto o určenie dopravného značenia a osadenie 

cestného retardéra, o čo viackrát ţiadali uţ aj v minulosti 

6
Mojšová 

Lúčka
25.9.2012

vydané dopravné určenia na osadenie spomaľovacieho 

prahu s presným určením miesta osadenia, poslanec Ing. 

Štrba informovaný

720
Rovnako upozorňujú občania na upchaté odvodnenie na moste cesty I/18 nad starou 

Mojšovou Lúčkou, čo spôsobuje prelievanie vody počas daţďa cez most na domy 

pod ním – riešiť cez SSC Ţilina 

6
Mojšová 

Lúčka
25.9.2012 listom bude oznámené SSC - postúpené 12.10.2012 - 

vyriešené

721
Občania opakovanie upozorňujú na dlhodobo nečistený daţďový rigol nad ulicou 

obytnej zástavby medzi záhradkárskymi osadami Lúčky I. a II. – pravdepodobne je 

vo vlastníctve a správe Vodohospodárskej výstavby, š.p.

6
Mojšová 

Lúčka
25.9.2012 listom bude oznámené VV, š.p. Bratislava - postúpené 

12.10.2012

722 Občania upozorňujú na nefunkčné  osvetlenie prechodu cez cestu I/18, nie je známe 

kto je správcom tohto osvetlenia – HYZA? SSC? Mesto Ţilina?
6 Mojšová 

Lúčka
25.9.2012 osvetlenie priechodu je vo vlastníctve spol. HYZA, a.s. 

boli mailom vyzvaní k odstráneniu závady

723
Zaviesť verejné osvetlenie ku Kapusniakom, osadiť jeden stĺp s ovetlením u p. 

Doboša.
7

Ţilinská 

Lehota
4.9.2012

Verejné osvetlenie na  ulici nebude realizované, lebo nie 

je v rozpočte na rok 2012. V rozpočte príslušnej kapitoly 

sú zahrnuté len financie na platenie paušálov na el. 

energiu na verejné osvetlenie. 

724
Odhrňanie aj vedľajších ciest v zimnom období.

7 Ţilinská 

Lehota
4.9.2012 bude zabezpečené v zmysle OP zimnej údrţby

725 Doriešiť konečnú zástavku MHD. 7 Ţilinská 

Lehota
4.9.2012 v októbri osadená

726 Ţiadosť občanov kolónie o vyasfaltovanie uličiek jedná sa cca o 6 uličiek 7 Bánová 6.9.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

727

Ţiadosť občanov o zhotovenie chodník na ul. K cintorínu, event. začať robiť

projekt na jeho zhotovenie. Na konci ulice sú podniky, chodia nákladné autá

a kamióny.

7 Bánová 6.9.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

728
Semafóry na diaľničnom privádzači nefungujú cez víkend nie je moţné, hlavne

starším ľudom prejsť na druhú stranu, uvaţovať o zníţení rýchlosti.
7 Stráţov 11.9.2012 o nastavení signálnych plánov rozhoduje KDI a KÚ CD a 

PK, nie je to v kompetencii mesta

729 Prístrešok na zástavku MHD pri Maracane smerom od Ţil. Lehoty. 7 Stráţov 11.9.2012 s prístreškom sa neuvaţuje tento rok

730
Rajčianska ul. dať dopravnú značku omedzujúcu rýchlosť – obytná zóna?

7 Stráţov 11.9.2012
v mesiaci október bude opätovne preriešené s ODI, ale 

občania si musia byť vedomí obmedzení, ktoré vyplývajú 

z dopravného určenia Obytná zóna

731 Častejšie zametanie ulíc, kosenie, umývanie ciest – vraj tento rok neboli tieto činnosti 

ani raz.
7 Stráţov 11.9.2012 obce sa pravidelne čistia na jar a na jeseň

732
Pri poslednom vyasfaltovaní Dedinskej a Prieloţnej ulice bol zvýšený terén a preto 

voda steká do bočných uličiek kde je v čase dáţďa aj 15 cm hlboké kaluţe – 

opakovane ţiadané !!!

7 Stráţov 11.9.2012 poţadujem návrh riešenia alebo stretnutie na tvare 

miesta s p. poslancom za volebný obvod

733 Na Prieloţnú ul. dať retardéry, nakoľko vodiči tam vôbec nedodrţujú rýchlosť – nie je 

tam chodník, moţnosť úrazu, hlavne detí. 
7 Stráţov 11.9.2012 nesúhlas ODI a mesta s osadením spomaľovacích 

prahov 

734 Chodník Pri Rajčianke je vyloţený zámkovou dlaţbou vandali postupne rozoberajú a 

dlaţbu hádţu do Rajčianky – opraviť.
7 Stráţov 11.9.2012 prosím lokalizovať presnú polohu poškodenia chodníka

735 Oprava cesty V. Ottmayera -  konečne poloţiť nový asfaltový koberec 7 Závodie 13.9.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

736 Oprava regulácie potoka medzi Závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot 7 Závodie 13.9.2012 nepatrí do kompetencie mesta 

737 Zhotovenie prechodu pre chodcov na ul. Hôrecká pri kriţovatke s ul. Pod Sadom – je 

to cesta VÚC
7 Závodie 13.9.2012 patrí to do kompetencie SC ŢSK - cesta III. triedy p. 

poslanec Kosa podnet postúpil na ŢSK

738 Poloţenie asfaltového koberca na ul. Nábreţie Rajčianky – smer od Fackárne do 

Bánovej
7 Závodie 13.9.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

739 Osvetlenie ul. Nábreţie Rajčianky v celom rozsahu 7 Závodie 13.9.2012

Verejné osvetlenie na  ulici nebude realizované, lebo nie 

je v rozpočte na rok 2012. V rozpočte príslušnej kapitoly 

sú zahrnuté len financie na platenie paušálov na el. 

energiu na verejné osvetlenie. 

740 Dorobiť poloţenie asfaltového koberca na ul. Pod Sadom – polovica je spravená, 

druhá polovica nie
7 Závodie 13.9.2012 jedná sa o investičnú akciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

741 dobudovanie rozvodov vody na ceste ku druţstvu, kde asi 30 domov nemá moţnosť 

napojiť sa na verejný vodovod
8 Zádubnie 13.9.2012 nejedná sa o kompetenciu mesta Ţilina

742
vyspraviť komunikáciu zvaná Štvrtá pusta aspoň vyfrézovanou asfaltovou drťou a 

túto následne uvalcovať, nakoľko sa jedná o jedinú komunikáciu bez asfaltového 

povrchu.

8 Zádubnie 13.9.2012 v októbri bude dovezená a povalcovaná štrkodrva

743 Občania ţiadali vyspravenie výtlkov ulice K ihrisku a ulice popred Kultúrny dom k 

cintorínu.
8 Zádubnie 13.9.2012 bude v mesiaci október zabezpečená vyfrézovaná 

štrkodrva

744
Občania poţadujú na kriţovatke ulice Na lány vyznačenie prechodu pre chodcov. 

Pred kultúrnym domom na chodníku sústavne na chodníku stoja autá a prekáţajú 

chodcom v pohybe

8 Budatín 14.9.2012 uvedená komunikácia patrí do správy SC ŢSK, na 

novembrovom stretnutí na to mesto upozorní

745 zabezpečiť meranie rýchlosti na ulici Budatínska – Zádobnie 8 Budatín 14.9.2012 mesto listom poţiadalo o vykonanie kontroly merania 

rýchlosti ODI

746 Pri podchode smerom k pošte poţadujú upraviť chodník tak, aby si deti do školy 

neskracovali cestu preliezením zábradlia. 
8 Budatín 14.9.2012 úprava chodníka je v poriadku, bolo to vysvetlené p. 

Capkom z MP, ale deti to nerešpektujú

747
Svetelný blikač na prechode v Budatíne pri ZŠ podľa rodičov nestačí, deti 

prechádzajú na druhú stranu ulice na zastávku, kde autá od Zádubnia valia 

závodnou rýchlosťou

8 Zástranie 26.9.2012 SC ŢSK zvolá na podnet mesta na november stretnutie 

na tvare miesta aj za účasti p. poslankyne

748
Denne je problém s diviakmi, ktoré ryjú zeminu do rigola vedľa cesty na cintorín, 

denne je tam napadané lístie, nie je moţné, aby VPP robili iba čistenie rigola, je 

nutné ho prekryť. 

8
Povaţský 

Chlmec
27.9.2012 po obhliadke so ŢK, a.s zistíme moţnosti prekrytia rigola 

v mesiaci október
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749
Bytčianska ulica- zabezpečiť vyznačenie prechodu pre chodcov pri kríţi (tzv.esíčko) 

8
Povaţský 

Chlmec
27.9.2012

uvedené patrí do správy SC ŢSK, jedná sa o cestu II. 

triedy, p. poslankyňa informovaná - v pláne na november 

2012

750
Vyčistiť rigol a vsakovacie šachty v správe VÚC na úseku „esíčko“ a na úseku od 

ústia Chrenčianskeho potoka ku konečnej zastávke MHD 8
Povaţský 

Chlmec
27.9.2012 uvedené patrí do správy SC ŢSK - listom postúpený 

podnet - vyčistené

751 Urobiť ochranné madlo okolo zaústenia rigola na konečnej zastávke MHD Chlmecká 8 Povaţský 

Chlmec
27.9.2012 toto treba bliţšie vysvetliť

752 Bytčianska cesta-neriešená situácia s chodníkom a prechodom pre chodcov 8 Povaţský 

Chlmec
27.9.2012 posúva sa do plánu investícii na november 2012

753 prístrešok na zastávku MHD Chlmecká 8 Povaţský 

Chlmec
27.9.2012 bude premiestnený a natretý na zastávku uvedenú MHD 

v októbri/ novembri 2012

Október 2012

754

Zástupcovia firmy Elektrosystém a.s. informovali poslancov VO č. 1 o dlhodobých 

problémoch s parkovaním, tento proces mesto Ţilina podľa vyjadrenia rieši 10 rokov. 

Spoločnosti  bolo však v mesiaci august 2008 oznámené, ţe bude na MZ predloţený 

návrh na odpredaj predmetnej časti Czambelovej ulice p. B. s manţelkou. Prípadný 

uskutočnený predaj by úplne znemoţnil pripravované riešenie problémov s 

parkovaním na ulici Š. Furdeka. Zrušenie časti tejto ulice by údajne výrazne 

poškodilo spoločnosť, zmarilo by vynaloţené nemalé FP ako aj prácu pracovníkov 

MsÚ. 

1 3.10.2012 odpoveď dá OMP

755

Medzi súkromnou škôlkou a panelákom na Hečkovej ulici (popri paneláku a 

basketbalovom ihrisku) non-stop chodia cez chodník autá, ktoré si skracujú trasu na 

parkovisko. Návrh: osadiť na dané miesto značku zákaz vjazdu.

Úloha: Preveriť situáciu, navrhnúť a realizovať reálne riešenie, aby auta nechodili v 

uvedenej lokalite po chodníku.

2 3.10.2012

situácia preverená cez ODI, značku zákaz vjazdu na 

chodník nie je moţné zo zákona umiestniť. Podnet 

riešime cez domovú dôverníčku, ktorá zisťuje medzi 

občanmi moţnosť osadenia stĺpikov v strede na 

chodníku Hečkova

756

Medzi súkromnou škôlkou a panelákom na Hečkovej ulici je basketbalové ihrisko s 

tzv. pohyblivým košom. Pohyblivá konštrukcia koša je nefunkčná, stáva sa, ţe ju 

niekedy v noci opilci zhadzujú a robia tým hluk.

Úloha: Preveriť situáciu, odstrániť nefunkčnú konštrukciu, sfunkčniť ihrisko, aby 

slúţilo svojmu účelu.

2 3.10.2012 sfunkčnenie ihriska bude zaradené do plánu na jar 2013

757

Za plavárňou cestou ku Carrefouru parkujú na ceste autá na obidvoch stranách, v 

dôsledku čoho sa zúţi cesta pre idúce autá, ktoré potom niekedy majú problém 

obísť sa. Pri ceste nie je chodník pre chodcov (iba po Mountfield). Chodník podľa 

predpisov vraj nemôţe byť na ceste vyznačený čiarou, musí byť vyvýšený. Návrh: 

dať aspoň na jednu stranu cesty značku zákaz zastavenia.

Úloha: Preveriť situáciu, navrhnúť a realizovať reálne riešenie, aby bol na celom 

uvedenom úseku funkčný chodník pre chodcov a bezpečná cesta pre autá.

2 3.10.2012

Citácia zákona 8/2009: Zastavenie a státie

§23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy 

v jednom rade a rovnobeţne s okrajom cesty, čo 

najbliţšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo 

i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť 

kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v 

druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden 

jazdný pruh široký najmenej 3 m pre kaţdý smer jazdy. 

Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 

široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Ak dochádza k 

porušovaniu tohto §, je potrebné volať MP alebo štátnu 

políciu. Značka zákaz zastavenie je potom iba duplicita 

zákona.

758
Značenie chodníka na ceste pri Paľovej búde je uţ nečitateľné a nefunkčné.

Úloha: Obnoviť chodník (namaľovať novú čiaru) na ceste pri Paľovej búde. 2 3.10.2012 bude dorobené v októbri spolu so zastávkou MHD

759

Pri ulici Na Malý diel pri Bôrickom parku v mieste, kde je realitná kancelária sú len 

štyri parkovacie miesta. Často tam parkujú ďalšie autá na zeleni. 

Úloha: Preveriť situáciu, komunikovať s majiteľom realitnej kancelárie, navrhnúť 

riešenie pre ďalšie parkovacie miesta.

2 3.10.2012

nerozumiem podstate otázky, prečo má mesto rokovať s 

majiteľom realitnej kancelárie, aby si vytvoril ďalšie 

parkovacie miesta?? Ak parkujú vozidlá na zeleni, treba 

volať MP.

760

Stĺpy verejného osvetlenia nie sú v Ţiline očíslované. Pán Chromiak mal rozumnú 

pripomienku: ak by sa stĺpy očíslovali, uľahčilo by sa preverovanie i nahlasovanie 

nefunkčných stĺpov osvetlenia. Náklady na očíslovanie stĺpov nie sú vysoké.

Úloha: Očíslovať stĺpy ţilinského verejného osvetlenia.

2 3.10.2012   stĺpy verejného osvetlenia podľa zmluvy patria pod 

DPMŢ

761

Na ulici Ţarnova Mesto Ţilina rekonštruovalo pred pár rokmi ihrisko, povrch ihriska je 

vyasfaltovaný len do polovice.

Úloha: Dokončiť vyasfaltovanie celého ihriska na ul. Ţarnova.
2 3.10.2012 predpoklad realizácie v októbri/ novembri

762

Ulica Bôrická cesta nie je v dobrom stave. Výtlky tam síce nie sú, no kanálové kryty 

nie sú umiestnené v správnej výške (sú spadnuté). Popri Bôrickej ceste tieţ nie je v 

celej dĺţke vybudovaný chodník.

Úloha: Opraviť umiestnenie kanálov, dokončiť chodník.

2 3.10.2012 S výškovou úpravou kanálových poklopov sa tento rok 

neuvaţuje

763

Je treba odstrániť nefunkčné svietidlá a poškodené nefunkčné káble zariadení 

verejného osvetlenia na pešom chodníku pozdĺţ cesty k Paľovej Búde. Tieto 

zariadenia podľa vyjadrenia odboru dopravy MsÚ sú neopraviteľné a určené na 

likvidáciu. V súčasnom stave sú neestetické a môţu byť zdrojom zranenia.

Úloha: Preveriť situáciu a odstrániť nefunkčné prvky verejného osvetlenia, ktoré 

môţu byť zdrojom zranenia občanov

2 3.10.2012

Stav je nasledovný: v rozpočte na rok 2012 nie sú 

financie na akékoľvek zásahy do verejného osvetlenia/ 

montáţe nového VO, demontáţe/. Na budúci rok bude 

moţno v pláne rekonštrukcia VO, ale to ešte nie je isté. 

Ak by sme aj tieto stĺpy dali teraz  odstrániť, na opätovné 

postavenie by sme potrebovali stavebné povolenia. Ak 

by bola iba výmena, SP nepotrebujeme. návrh je stĺpy 

ponechať na budúci rok, ktorý ukáţe, čo s verejným 

osvetlením.

764

Vo veci  revitalizácii pieskoviska vo vnútrobloku na Tulskej ul. č. 5, 6, 7 na sídlisku 

Vlčince.

          Začiatkom augusta sme začali s čistením okolia pieskoviska, vyčistenie 

prístupových   chodníkov od trávy, piesku, hliny, ktoré sa tu nahromadili za par 

rokov. Následne sme odtrávnili aj samotne pieskovisko. V ďalšom kroku máme 

záujem o zveľadenie okolia pieskoviska výsadbou kvetín a malých stromčekov.

          Pri našej aktivite sme však zistili, ţe pieskovisko je plné ohorkov od cigariet, 

drobných smetí, skla, a tak by sme sa chceli na Vás obrátiť vo veci výmeny piesku a 

renovácie lavičiek, ktoré sú zničené. Radi by sme privítali aktivitu mesta aj vo veci 

ohradenia pieskoviska, aby sa zamedzilo prístupu psov a mačiek.

     Deti radi vyhľadávajú toto pieskovisko a aj my sa snaţíme aktívne pristupovať k 

zveľadeniu svojho okolia a boli by sme veľmi vďační, ak by bola poskytnutá pomoc 

mesta, prip. navrhnutý ďalší postup pri skultúrnení pieskoviska pre naše detičky.

4 4.10.2012

Zaradené do plánu činnosti firme Erpos, s.r.o. výmenu 

piesku v pieskovisku a renováciu lavičiek. Oplotenie nie, 

nevyzeralo by to esteticky, oplotené ihrisko je z druhej 

strany Slovanskej cesty, takţe oplotené pieskovisko sa 

môţe vyuţiť tam. Môţeme však častejšie vykonávať 

dezinfekciu piesku. Pozn.- podľa zápisnice bol piesok uţ 

vymenený.

765

Vo veci vybudovania chodníka oproti Gymnázia Varšavská, Vlčince II:

          Obraciam sa na Vás s podnetom na zvýšenie bezpečnosti deti navštevujúcich 

ZŠ Martinská, ktoré bývajú na uliciach Ľublanska, Tulska a okolie. Do školy sú 

nútené ísť po ceste, kde oproti ním prichádzajú autá ku Gymnáziu Varšavská. Deti 

nemajú k dispozícii ţiaden chodník, polovica cesty je navyše obsadená parkujúcimi 

autami, na opačnej strane sú vybudované parkovacie miesta, takţe bezpečnosť deti 

je tu minimálna. Prosím, aby ste zabezpečili vybudovanie chodníka poza parkovacie 

miesta medzi ulicami Ľublanska a Berlínska (oproti Gymnáziu Varšavska). Rovnako 

by bolo vhodné vybudovanie retardérov na oboch cestách medzi Berlínskou ulicou a 

ZŠ Martinska, cez ktoré tieto deti musia denne prechádzať, pretoţe sú neprehľadné 

(viditeľnosť deti výrazne zniţujú tu parkujúce autá). Verím, ţe urobíte maximum 

preto, aby sa zvýšila bezpečnosť kaţdodennej cesty detí do školy. Je lepšie riešiť 

daný problém uţ teraz a nečakať na prípadnú tragédiu.

4 4.10.2012

Vzhľadom na to, ţe spomaľovací prah vytvorí na cestnej 

komunikácii pomerne výraznú nerovnosť, môţe sa 

pouţiť v odôvodnených prípadoch: len na miestach so 

zvýšenou dopravnou nehodovosťou, pred priechodom 

pred chodcom, v obytnej alebo pešej zóne, v zóne s 

dopravným obmedzením alebo pri vjazde na cestnú 

komunikáciu alebo na plochu s odlišným dopravným 

reţimom.

ODI nesúhlasí s osadením spomaľovacích prahov na 

základe uvedenej skutočnosti. Od Mestskej polície sme 

dostali prísľub s výkonom sluţby v ranných hodinách pri 

nástupe detí do školy v uvedenej lokalite.

K otázke vybudovania Vami navrhovaného chodníka 

uvádzame, ţe mesto Ţilina sa nachádza v zlej finančnej 

situácii, a preto sa s realizáciou chodníka neuvaţuje. 

Poţiadavku však evidujeme do budúcich období.

766

Prechod  pre chodcov zastávka Fatranská

 Tento prechod je situovaný veľmi nešťastne. Ak ho nepoznáte, skúste sa prosím 

postaviť na chodník zo strany oproti novinovému  stánku a zistíte, ţe je veľmi veľký 

problém zistiť, či ide nejaké  auto, najmä z ľavej strany (nachádza sa tam stĺp a v 

blízkosti je  zákruta). S kočíkom je to skutočne umenie ho prejsť (keďţe chodník je   

veľmi   vysoký).  Verím,  ţe  v rámci bezpečnosti chodcov sa bude tento  prechod  

nejako  riešiť.  Prichádza  jeseň, začne sa rýchlejšie stmievať a chodec nie je 

viditeľný keď čaká na chodníku ani počas dňa, nie to ešte za tmy.

4 4.10.2012 v mesiaci november vykonanáme obhliadky miesta spolu 

s ODI

767

Prechod  pre  chodcov  do  Lesoparku  (ulica Vysokoškolákov)

Tento prechod  nie  je  vôbec  označený  dopravnou  značkou.  Vôbec  nie  je 

osvetlený a  určite  by  mal  byť bezpečnejší. Na kriţovatke sa často stávajú 

dopravné nehody (najmä kvôli vysokej rýchlosti) a práve preto, by  si  tento  prechod  

do  Lesoparku určite zaslúţil väčšiu pozornosť najmä  v  nadväznosti  na  projekt  

„Zelené  mesto“,  ktorý vybuduje v Lesoparku  nové miesta na relax a oddych a tým 

sa jeho návštevnosť cez bránu Vlčince ešte zvýši.

4 4.10.2012

Verejné osvetlenie na  ulici nebude realizované, lebo nie 

je v rozpočte na rok 2012. V rozpočte príslušnej kapitoly 

sú zahrnuté len financie na platenie paušálov na el. 

energiu na verejné osvetlenie. 

768

Pri bloku G, ul. Nanterska, dva spojovacie chodníky a priečne chodníky ku vchodom 

paneláku sa neodpratúva sneh. Poţaduje odpratať sneh tak, ako sa to robí na iných 

miestach.
4 4.10.2012 zaradené do Operačného plánu ziimnej údrţby 

miestnych komunikácii

769
Z chodníkov v zimnom období na ul. Pittsburgska sa neodpratúva sneh, je potrebné 

udrţiavať tieto chodníky aj v zimnom období. 4 4.10.2012 zaradené do Operačného plánu ziimnej údrţby 

miestnych komunikácii

770 Odstrániť jamu v priestore zákruty z. ul. Ľ. Fullu na ul. Svorada. v pláne na november 2012

771

Vyčistiť celý breh v priestore od panelákov, ul. Ľ. Fullu smerom na Hlbokú, do 

priestoru umiestniť kameru, pretoţe je tam vytvorený parčík, kde ľudia ho devastujú 

a vyhadzujú smeti.
4 4.10.2012 kamerový systém - MP ?
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772

Pán Knapec z Rosiniek informoval o spôsobe čistenia a zametania miestnych 

komunikácií, ktoré sú znečistené po realizácii stavieb v časti Rovne. Čistiace 

mechanizmy čistia len miestnu komunikáciu, avšak nečistoty vynesené na hlavnú 

cestu nechávajú tak. Ako zástupca vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou 

ţiada mesto zabezpečiť, aby ak sa cesta znečistí, aby sa vyčistila celá, nielen 

miestna časť.

6 Trnové 9.10.2012

Za čistotu komunikácie a okolitého priestoru pri 

realizovaní stavby je zodpovedný investor, stavebník. Ak 

dochádza k znečisťovaniu komunikácie, resp. sa čistí iba 

časť, je potrebné volať Mestskú políciu, aby zjednanla 

nápravu.

773
Obnoviť pamätnú tabuľu umiestnenú pod sochou J.M. Hurbana (pozn.-pamätník je 

mestský?Kto má potom na starosti tabule?)
8 Budatín 22.6.2012

Áno, pamätník patrí mestu. Starostlivosť o takéto diela 

vykonáva od októbra 2012odbor dopravy - zaradené do 

plánu

774
Mostík na ul. Hlavná, ktorý neoprávnene pouţívala NDS, čím sa narušila jeho statika 

a aj sklon, čo znemoţňuje odtoku vody do Rajčianky, poslanci ţiadajú Mesto, aby 

vstúpilo do jednania s NDS a mostík bol uvedený do pôvodného stavu

6 Bytčica 10.10.2012 podnet listom postúpený na NDS

775
Osadenie značky ZÁKAZ VJAZDU na asfaltovú cestičku v smere od Bytčice na 

Solinky (pri Metre) za odbočkou do autoservisu a poţiadať o dopravné určenie
6 Bytčica 10.10.2012

po obhliadke miesta s ODI a p. poslancom Marčekom 

konštatované, ţe zabrániť prejazdu vozidiel  je moţné 

len fyzickou zábranou - v riešení s p. poslancom

776
Premiestniť dopravnú značku, ktorá je na stĺpe verejného osvetlenia na začiatku ul. 

Na Záchrastí na pozemok p. Sloţila a zároveň ju nahradiť značkou STOP
6 Bytčica 10.10.2012 po obbhliadke miesta s ODI bude vydané nové dopravné 

určenie na celú kriţovatku

777 Dopravná značka 40 km v smere od Liet. Lúčky je obklopená porastom, čo 

spôsobuje jej zlú viditeľnosť
6 Bytčica 10.10.2012 poţiadavka postúpená na SSC IVSC Ţilina

778
Na ul. Chalupkova lepšie označenie dopravnej značky ZÁKAZ VJADU do 

jednosmernej ulice, vodiči toto miesto neoprávnene vyuţívajú ako skratku
6 Bytčica 10.10.2012 legislatíva neumoţňuje iné riešenie, preto treba 

zabezpečiť dodrţiavanie zákona cestou MP

779
Parkovanie osobných vozidiel na ul. Na stanicu pri rodinných domoch komplikuje 

dopravu v ulici aj majiteľom rodinných domov, ţiadajú osadenie dopravnej značky 

ZÁKAZ VJAZDU s výnimkou dopravnej obsluhy – B1

6 Bytčica 10.10.2012
po obhliadke miesta s ODI konštatované, ţe sa jedná 

jednoznačne o porušovanie pravidiel cestnej premávky - 

nutnosť volať MP alebo štátnu políciu

780 Prečistiť rigol pri ceste I. R/64  od cintorína po čerpaciu stanicu 6 Bytčica 10.10.2012 poţiadavka postúpená listom na SSC IVSC Ţilina

781
Poţiadavka p. Ďurajku o moţnost úpravy chodníka pred jeho domom na ul. Banícka 

výmenou zastaraných kociek za trávnatú plochu z dôvodu lepšieho bezbariérového 

prístupu pre imobilného syna

6 Bytčica 10.10.2012 v mesiaci november vykonaná obhliadky miesta, prosím 

uviesť ale číslo domu

782

Občania bývajúci v Starej Mojšovej Lúčke pod mostom I/18 v zastúpení p.Martinou 

Bartošovou, predloţili ţiadosť na zabezpečenie opatrení v čase zimnej údrţby cesty 

I/18 pri odhŕňaní snehu, nakoľko kusy snehu padajú z mosta na strechy ich domov a 

dochádza k ich poškodeniu. Poslanec vyvolá rokovanie s SSC IV Ţilina.

6
Mojšová 

Lúčka
23.10.212 v zmysle podnetu rieši p. poslanec

783
V rámci zimnej údrţby občania upozorňujú na potrebu odhŕňania snehu pri výjazde 

z Mojšovej Lúčky v oboch smeroch, tzn. nielen na Ţilinu, ale aj na Martin 
6

Mojšová 

Lúčka
23.10.2012 Poţiadavka postúpená na spol. Ţilinské komunikácie, 

a.s., ktoré pre mesto realizujú zimnú údrţbu komunikácii.

784
TJ pripomína opravu komunikácie ku ihrisku, ţiada urgovať opravu mostíka 

vodohospodármi (mesto ich ţiadalo na jar z protipovodňových zdrojov)
8 Zástranie 24.10.2012 Opätovne postúpený list na SVP, š.p.

785 Na odbočku z Kostolnej doľava ku RD 122,123,124 dať značku slepá ulica, veľký 

problém je, keď tam vojde auto a nemôţe pokračovať v ceste
8 Zástranie 24.10.2012 Poţiadavka bude preverená cez ODI Ţilina

786 V Chlmeckom parku majú 2 lavičky prehnit dosky, treba opraviť 8 Povaţský 

Chlmec
25.10.2012 zrealizované v mesiaci december 2012

November 2012

787
Pri realizácii IBV v lokalite Rovne stavebné mechanizmy značne znečisťujú miestne 

komunikácie a poškodzujú nový asfaltový povrch miestnych komunikácií, ako aj 

kanalizačné poklopy

6 Rosinky 6.11.2012 Ak dochádza k znečisteniu miestnych komunikácii, treba 

volať Mestskú políciu

788

Osobné terénne vozidlá, ako aj nákladné vozidlá, vyuţívajú jestvujúcu poľnú cestu z 

ulice Nový Domov k ceste I/18 na Šibenice ako skratku. Pri vynášaní blata na 

miestnu komunikáciu spôsobujú ohrozenie bezpečnosti na tejto ceste a v poslednej 

dobe tu došlo k dvom dopravným nehodám, ktoré boli spôsobené práve zablatením 

miestnej komunikácie-vydanie potrebného dopravného určenia

6 Rosinky 6.11.2012
Ak majú občania vedomosť, ţe dochádza k znečisteniu 

miestnej komunikácie vozidlami, môţu volať mestskú 

alebo štátnu políciu.

789
 Na nových  vyasfaltovaných  cestách mnohí vodiči nedodrţiavajú rýchlosť a 

ohrozujú bezpečnosť tých obyvateľov, ktorí tam bývajú - vydanie potrebného 

dopravného určenia

6 Rosinky 6.11.2012

Rýchlosť v obci je stanovená zákonom, t.j. 50 km/hod. 

Dopravné značením neprikáţeme nedisciplinovaným 

vodičom zníţiť rýchlosť. Je to o kontrole dodrţiavania 

rýchlosti štátnou políciou, ale hlavne o postoji účastníkov 

cestnej premávky.

790

Pri realizácii stavby kanalizácie sa na ulici Nový Domov rozobrala spevnená plocha 

zo zámkovej dlaţby, ktorá slúţila pre umiestnenie nádob na separovaný zber. V 

súčasnosti sú nádoby umiestnené na ceste, čo pri zimnej údrţbe MK bude 

spôsobovať problém. Ţiadajú preto, aby sa opravila pôvodná spevnená plocha a 

nádoby umiestnili na ňu

6 Trnové 6.11.2012
plocha na smetné nádoby bude obnovená na jar 2013 

cez pracovníkov VPP / značnú časť dlaţby však občania 

rozkradli/

791 Parkovanie motorových vozidiel na sídliskách  -> či sa bude zvyšovať 1 7.11.2012
prosím presne definovať otázku, o aké sídliská sa jedná: 

či v zóne plateného parkovania, či mimo...čo sa má 

zvyšovať, cena či počet parkovacích miest?

792

Pri odstránení snehu počas zimnej sezóny - na Ul. Lichardova – vopred upozorniť 

občanov ( napr. cez dôverníka p. Mgr. Buchela, ktorý by všetko potrebné zariadil) -> 

preparkovanie osobných motorových vozidiel na komunikácií – > dlhoročný problém. 1 7.11.2012 Zimná údrţba je riešená v zmysle Operačného plánu 

zimnej údrţby

793
Prosím opraviť lampu verejného osvetlenia pozdĺţ paneláka 1 669, ul. Sv. Gorazda. 

Slúţi od roku 1972, jej kryt je rozbitý, plech zhrdzavený. Môţe spadnúť na deti idúce 

do školy alebo na zaparkované autá.

4 8.11.2012 Podnet postúpený na správcu verejného osvetlenia, 

spol. Siemens 26.11.2012

794
Treba odstrániť nečistoty z upchatého kanála na daţďovú vodu na ceste pred 

vchodom Černovská 5, ostatné pozdĺţ paneláka treba tieţ vyčistiť, podobne i pred 

podchodom do dvora.

4 8.11.2012 zrealizované

795
Ţiada vyznačiť odbočovací pruh na kriţovatke ul. Vysokoškolákov v smere z centra s 

odbočením na ul. Fatranskú, pretoţe autá pokračujúce v priamom smere buď stoja 

za vozidlom odbočujúcim vľavo alebo ho obchádza po chodníku po pravej strane.

4 8.11.2012 podľa poterernostných podmienok moţné v jarných 

mesiacoch 2013

796 Treba riešiť podchod pri zastávke MHD Matica Slovenská. Podchod býva plný vody, 

pretoţe sú doň zaústené zvody z okolitých krčiem.
4 8.11.2012 podchod prečistený v novembri - uličné vpuste

797 Poţaduje pokračovať v cyklotrase H 23 z ul. Vysokoškolákov na koniec Vlčiniec V6 a 

ďalej cez univerzitu na Solinky.
4 8.11.2012 odpoveď dal odbor investičný

798
Vyasfaltovať trasu pre cyklistov a peších pre plynulé napojenie z Vlčiniec na Vodné 

dielo Ţilina.
4 8.11.2012

náklady na realizáciu teraz neumoţňujú uvedenú 

cyklorasu zrealizovať z finančných dôvodov z rozpočtu 

mesta - náklady cca 370.000 €

799 Kedy bude kruhový objazd na kriţovatke z ul. Vysokoškolákov na Veľký diel, smer z 

Vlčiniec na Solinky. Je to veľmi rizikový úsek.
4 8.11.2012 S týmto riešením uvaţuje územný plán, pričom realizácia 

sa zatiaľ investične nepripravuje.

800
Na Hlbokej ceste v mieste podchodu, kde je zákruta v smere do nemocnice, po 

vyvrátenej zábrane zostala tam diera. Treba obnoviť zábranu medzi chodníkom a 

cestou.

4 8.11.2012

zábranu nie je moţné obnoviť z dôvodu, ţe pri 

prívalových daţďoch / pod mostami sa tvorí bazén/ 

tadiaľ prechádzajú vozidlá smerujúce do nemocnice a 

tieţ v prípade, keď sa tam dostane nákladné vozidlo, 

ktoré zachytí spodnú konštrukciu mosta a vytvorí 

prekáţku v cestnej premávke - záchranné vozidlá by 

nemali inú trasu

801
Poukázal na zúfalé parkovanie pri paneláku vchod 9 ul. Ľublanská oproti Berlínskej, 

kde do tvaru „T“ je Čínsky múr. Navrhuje v miestach ihrísk, kde je rozbitý asfalt, 

naliať betón. Plocha sa tak vyuţije na parkovanie.

4 8.11.2012 s týmto riešením nie je moţné súhlasiť

802

Ţiada rozšíriť chodník v mieste okolo Pošty 8, ul. Obchodná. V zime pri čistení, 

radlica je širšia ako chodník, je tam zlý sklon, chodec sa nemá kde vyhnúť v prípade 

premávky, hlavne autobus ide povedľa chodca. Je to nebezpečný úsek z dôvodu 

moţných kolízii. 

4 8.11.2012
prioritou mesta  je teraz výstavba nových chodníkov na 

miestach, kde chodníky chýbajú, takţe s úpravou sa 

neuvaţuje

803
Zastávka MHD Obchodná, smer na ul. Fatranskú treba rozšíriť chodník. Podľa STN 

73 6425 je min. 2,0 m (v stiesnených 1,70 m)
4 8.11.2012 S touto úpravou sa neuvaţuje, sú dôleţitejšie problémy, 

ktoré treba riešiť a to je výstavba nových chodníkov.

804 Hluk znepríjemňujúci ţivot občanov spôsobený kanalizačnými poklopmi na ul. Dlhá 

(oproti Poţiarnej zbrojnici a pri Coop Jednote).
6 Bytčica 7.11.2012 Jedná sa o cestu I/64, v správe SSC

805
Moţnosť osadenia ukazovateľov rýchlosti ako jedného z prvkov zlepšenia 

bezpečnosti pri hustote premávky v obci.
6 Bytčica 7.11.2012

Na KÚ CD a PK je ţiadosť o vydanie dopravného 

určenia, ale na blikače. S meračom rýchlosti 

neuvaţujeme.

806
Umoţniť (vydať povolenie) občanom na ul. Školský dvor pripojenie na verejné 

osvetlenie s vyuţitím existujúceho betónového stĺpu v ich vlastníctve, realizácia by 

bola na ich vlastné náklady, zlepší sa osvetlenie celého veľkého priestranstva.

6 Bytčica 7.11.2012
Je nutné doloţiť oficiálnu ţiadosť občanov a následne sa 

poţiadavka musí konzultovať so správcom verejného 

osvetlenia v meste Ţilina - zrealizované február 2013.

807 Uloţenie vpuste na daţďovú vodu do cesty RI/64 s vyvedením do Bytčického potoka, 

ul. Dlhá 19/15.
6 Bytčica 7.11.2012 Na základe poţiadavky mesta realizuje SEVAK

808 Stará vyhňa – havarijný stav – hrajú sa tam deti, môţe to spadnúť a spôsobiť úraz. 

Nutné doriešenie – opakovaná ţiadosť. 
7 Bánová 8.11.2012 nepatrí odboru dopravy, zrejme OS

809 Pri hostinci p. Sýkoru /pri vyhni/ v čase daţďov stojí na ceste voda – nie je tam 

chodník – vyspadovať cestu.
7 Bánová 8.11.2012 Uvedenú poţiadavku sme postúpili na majetkového 

správcu SC ŢSK

810
Ţiadosť občanov o zhotovenie chodník na ul. K cintorínu, event. začať robiť projekt 

na jeho zhotovenie. Na konci ulice sú podniky, chodia nákladné autá a 

kamióny.Smerom k cintorínu ostala ešte jedna jama – vyasfaltovať.

7 Bánová 8.11.2012
Výtlk bude vyspravený na jar 2013. Rozpočet Mesta 

Ţilina na rok 2013 nepočíta s PD chodníka na ul. K 

cintorínu.

811

Kontrola MP na detskom ihrisku za kostolom hlavne vo večerných hodinách – 

zhlukujú sa tam výrastkovia – robia neporiadok. Bolo by vhodné dať tam svetlo – 

jedno za kostol, druhé k volejbalovému ihrisku. Nakolko sa tam zdrţujú mladí ľudia 

treba tam dať dva koše na smeti.

7 Bánová 8.11.2012 Na dodrţiavanie poriadku odporúčam kontaktovať MP 

Ţilina

812 Od kostola ulička smerujúca k Rajčianke chodia tam aj nákladné autá – dať tam 

obmedzenie –jednosmerná ulica.
7 Bánová 8.11.2012 ODI s uvedenou úpravou nesúhlasí, mesto nemôţe 

vydať dopravné určenie.

813 Pri večierke dať zákaz parkovania a státia – hlavná ulica –bezpečnosť chodcov – 

autá stoja na chodníku.
7 Bánová 8.11.2012 ak dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky, 

treba volať MP alebo štátnu políciu

814 Oprava zábradlia na lavičke cez Rajčianku pri Kinekuse. 7 Bánová 8.11.2012 oprava bude realizovaná v jarných mesiacoch 2013

815 Protihlukové zábrany na dialničný privádzač – od školky smerom k Maracane, pred 

cintorín – keď je pohreb autá ho rušia.
7 Stráţov 13.11.2012 podľa odpovede zo SSC Ţilina sa zábrany z finančných 

dôvodov realizovať nebudú

816 Poţiadať dopravnú políciu aby občas merala rýchlosť aj na Dedinskej ulici. 7 Stráţov 13.11.2012 Mesto poţiadalo listom ODI Ţilina o meranie rýchlosti.

817 Umiestniť zrkadlo na Dedinskej ulicina rohu pri ţelezničnej trati. 7 Stráţov 13.11.2012 ODI súhlasí s umiestnením zrkadla, realizácia na jar 

2013 viď č. 280,503,505

818 Umiestniť retardéry na Dedinskú ulicu 7 Stráţov 13.11.2012 opakovaný nesúhlas ODI viď č. 46,733

819
Pri poslednom vyasfaltovaní Dedinskej a Prieloţnej ulice bol zvýšený terén a preto 

voda steká do bočných uličiek kde je v čase dáţďa aj 15 cm hlboké kaluţe – 

opakovane ţiadané !!!

7 Stráţov 13.11.2012 viď č. 732

820  V rámci vianočnej výzdoby je potrebné znovu nainštalovať osvetlenie vianočného 

stromčeka
6 Mojšová 

Lúčka
20.11.2012 zrealizované 5.12.2012
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821 Doplniť ešte 8m chodníka od kríţa smerom k parku, aby chodník nadväzoval na 

dlaţbu v parku.
8 Povaţský 

Chlmec
22.11.2012 realizácia na jar  2013

822
Poţiadavka do rozpočtu 2013- ul. Alexyho-odvodnenie a povrchová úprava; ul. 

Gavlovičova a Vysoká-povrchová úprava; Pri Kysuci a Medzierka-výtlky. Ul. Horská, 

Študentská, Zúbekova- odvodnenie.

8
Povaţský 

Chlmec
22.11.2012

výtlky budú realizované v rámci beţnej údrţby, tieţ 

odvodnenie Alexyho ulice, ale len v rámci finančných 

moţností mesta

823 Lampu VO na ul. Horská, osvetlenie ul. Závozská, Vysoká 8 Povaţský 

Chlmec
22.11.2012 osvetlenie by malo byť doplnené v rámci NFP z 

eurofondov, realizácia v roku 2013

824 Zabezpečiť opravu mosta na ulici Pod Skalicou v Brodne. 8 Brodno, 

Vranie
21.11.2012 V jarných mesiacoch bude vykonané miestne šetrenie a 

stanovený ďalší postup.

825 Opraviť ulicu Na horný koniec v Brodne, kde dochádza aj k zosunutiu cesty. 8
Brodno, 

Vranie
21.11.2012

V jarných mesiacoch bude vykonané miestne šetrenie a 

stanovený ďalší postup v závislosti od finančných 

moţností.

December 2012

826
Občan z Rosiniek upozornil na potrebu realizácie opravy terénnych schodov na 

Bagárovej ulici, ktoré sú v havarijnom stave (fotodokumentácia je prílohou zápisnice)
6 Trnové 3.12.2012 Uvedený nedostatok zaradíme do plánu opráv na jar 

2013

827
Rovnako občan z Rosiniek upozornil na dlhodobo kritickú situáciu súvisiacu s úzkou 

a neprehľadnou zákrutou na Majerskej ulice. Riešením pre zvýšenie bezpečnosti by 

bolo osadenie panoramatického zrkadla

6 Trnové 3.12.2012 ODI súhlasí s umiestnením zrkadiel, realizácia na jar 

2013

828

Uţ po niekoľký krát bola zo strany občanov z Brezovej ulice vznesená poţiadavka na 

zabezpečenie opatrení pre zníţenie rýchlosti motorových vozidiel. Občania boli 

informovaní, ţe tento podnet sa riešil v minulosti ţiadosťou o osadenie cestného 

retardéra, s čím nesúhlasil ORPZ ODI Ţilina. Riešením by bolo osadenie 

dopravného značenia pre zníţenie rýchlosti na 30km/hod.

6 Trnové 3.12.2012
Na základe dohody Ing. Marčeka s ODI Ţilina bude úsek 

prekontrolovaný hliadkou ODI.ODI nesúhlasí s osadením 

navrhnutej značky.

829

Ďalší návrh pána Sučíka sa týkal úpravy vodorovného a zvislého značenia na ulici 

Vysokoškolákov v smere od Vlčiniec do mesta pri ČSPHM SHELL, kde je 

problémovým úsekom ľavý odbočovací pruh na obchvat mesta a následne ďalší k 

sídlisku Solinky. Dochádza tu k dopravným nehodám a je potrebné zo strany mesta 

sa týmto problémom zaoberať.

6 Trnové 3.12.2012

ODI nesúhlasí s navrhnutým riešením. Preznačenie 

pravého priebeţného jazdného pruhu na ul. 

Vysokoškolákov pred kriţovatkou s cestou č.I/18 ( ul. 

Mostná ) pri čerpacej stanici Shell v smere na Vlčince, na 

pravý odbočovací pruh by spôsobovalo vzhľadom na 

vysoké dopravné zaťaţenie ul. Vysokoškolákov najmä v 

čase dopravných špičiek vytváranie ešte väčších kolón 

ako v súčasnosti, čo by nadväzne zhoršilo dopravnú 

situáciu aj v kriţovatkách ul. Vysokoškolákov - ul. 

Tajovského - ul. V. Spanyola, ul. V. Spanyola - ul. Juraja 

Fándlyho a v svetelne riadenej kriţovatke V. Spanyola – 

Veľká Okruţná, ktorá by sa stala úplne neprejazdnou.

Tento pruh vyuţívajú autobusy a trolejbusy idúce 

smerom na Vlčince. Osadením zábran by došlo k 

spomaleniu osobnej, ale hlavne mestskej hromadnej 

dopravy, ktorú by sme natlačili do jedného jazdného 

pruhu. 

830
Umiestnenie autobusovej zastávky - krytú klasickú zastávku pre skrytie sa pri 

nepriaznivom počasí v mieste oproti škole. Pozn.- nešpecifikované, ktorá škola...
1 5.12.2012 poprosím doplniť miesto, kde je poţiadavka na osadenie 

prístrešku

831

V pešej zóne je stále väčší počet motorových vozidiel. Priniesol so sebou aj 

fotodokumentáciu. Museli sme mu dať za pravdu, ţe tento problém sa nerieši, 

nakoľko zo snímok je jasné,  ţe to na okolitých uličkách vyzerá ako na václaváku. 

Opakovane poslanci za staré mesto dávame pripomienku na doriešenie daného 

problému v pešej zóne. Fotodokumentáciu doručím osobne (5 fotografii).

1 5.12.2012 podnet bol dňa zaslaný na MP v Ţilina, ktorá vykonáva 

kontrolu dodrţiavania VZN.

832 Ţiadajú plán údrby miestnych komunikácií s tým, aby poslanci tento plán vyvesili na 

verejnej tabuli
8 Zádubnie 5.12.2012 Plán ZÚ MK obdrţal p. poslanec Puček

833 Ţiadajú informovať ako stojí vec chodníka z Budatína do Zádubnia, či sa bude 

chodník budovať a ak áno, kedy je predpoklad začatia.
8 Zádubnie 5.12.2012 otázka pre odbor investičný

834 Zverejniť plán údrţby miestnych komunikácií a chodníkov na verejnej tabuli. 8 Budatín 7.12.2012 Plán ZÚ MK obdrţal p. poslanec Puček

835
Zabezpečiť udrţiavanie vybudovaných chodníkov, pretoţe doposiaľ sa chodníky 

hlavne v ulici Na Lány a Lúčna neudrţiavajú.
8 Budatín 7.12.2012

Zimná údrţba sa vykonáva podľa schváleného 

operačného plánu. Ak je poţiadavka na chodníky, ktoré 

nie sú v Operačnom pláne, doporučujem kontaktovať 

poslancov a riešiť uvedené cez VPP.

836 Poţiadať štátnu políciu o meranie rýchlosti na komunikácii smerom zo Zádubnia do 

Budatína.
8 Budatín 7.12.2012 Opätovne poţiadaný ODI Ţilina listom.

837
Zabezpečiť dopravným značením východ z Budatína od zámku tak, aby 

prichádzajúce vozidlá od Povaţského Chlmca a Brodna neohrozovali vychádzajúce 

vozidlá na hlavnú cestu.

8 Budatín 7.12.2012 ODI nesúhlasí s inou úpravou dopravného značenia

838

Priestor v tvare trojuholníka za elektrodomom NAY v smere od ul. Vysokoškolákov pri 

kriţovatke na ul. Fatranskú je nevyuţitý, slepá ulica, ktorý navrhuje na zriadenie 

parkoviska. Zároveň zriadiť, ak nie kruhový objazd, aspoň odbočovací ľavý pruh 

smer do ul. Fatranskej

4 6.12.2012

Na uvedenej ulici uţ v súčasnosti parkujú osobná aj 

nákladné vozidlá. S rozšírením plochy na parkovanie sa 

v investičných zámeroch neuvaţuje. ZDZ Daj prednosť v 

jazde musí byť osadená naďalej, pretoţe vodiči 

prichádzajúci zo smeru od Rosiny do centra by meseli 

dávať prednosť sprava odbočujúcim vozidlám.

839
Všetky prechody pre chodcov na mimoriadne frekventovanej ulici Vysokoškolákov 

svetelne označiť. 4 6.12.2012 V decembri 2012 boli nasvietené dva priechody pre 

chodcov pri otočke trolejbusov na ul. Vysokoškolákov. 

840
Osadiť dopravnú značku „Zákaz zastavenia“ pre časť ulice Svorada a Benedikta od 

kriţovatky z ulice Sv. Cyrila a Metoda. 4 6.12.2012
S návrhom ODI opätovne nesúhlasí, zastavenie a státie 

rieši zákon 8/2009 o cestnej premávke, § 23 - zastavenie 

a státie.

841

Pani Bandúrová sa obrátila na mestských poslancov s otázkou kanalizácie a prípojky 

v danej štvrti v 

časti na Sihoti. Mala so sebou všetkú dokumentáciu na danú tému sme nevedeli 

odpovedať. Bolo jej doporučené, aby dokumnetáciu s potrebnými dotazmi a 

postupmi podala na podateľni a daná problematika bude prejednaná a posunutá na 

zodpovedné doriešenie.

1 5.12.2012 Bol podaný podnet na MsÚ, otázku vlastníctva rieši 

odbor právny, otázku kanalizácie potom odbor dopravy.

842
Ul. Svorada a Benedikta pri vchodoch od č. 9 po č. 15 zabezpečiť šikmé parkovanie 

z dôvodu bezpečnosti pri prejazde ulicou a pri výjazde z parkovacieho miesta
4 6.12.2012 V jarných mesiacoch bude zabezpečená obhliadka 

miesta s ODI

843
Nakoľko Slovanskou cestou v podstate prechádzajú celé Vlčince II je potrebné 

rozšírenie cesty obojstranným šikmým parkovaním.
4 6.12.2012

Je pripravená projektová dokumentácia rozšírenia 

Slovanskej  cesty spolu s riešením parkovania. Je to 

investičná akcia, ktorá však nie je krytá rozpočtom.

844 Za predpokladu 1 m² zastavanej plochy = 2 m² parkovacej plochy, zváţiť moţnosť 

dvojpodlaţného parkovania, vyuţiť kanalizačné systémy.
4 6.12.2012 nerozumieme návrhu

845 Dopravný generel riešiť na etapy. 4 6.12.2012 Dopravný generel sa bude riešiť ako celok v roku 2013, 

financie sú naplánované v rozpočte.

846
V danom priestore (asi Vlčince II.?) sú 4 zdevastované ihriská, treba vyuţiť aspoň 

jedno na parkovanie, takto moţno riešiť aj parkovanie ako odstavné plochy pre 

sluţobné vozidlá.

4 6.12.2012 Mesto Ţilina nemá záujem riešiť parkovanie sluţobných 

motorových voziel na úkor verejných priestranstiev.

847
Rozšíriť chodník medzi OMV čerpacou stanicou a budúcim OC Billa na šírku 

vyhovujúcu pre chodcov aj cyklistov
4 6.12.2012

Táto lokalita bude pre cyklistov riešená podľa projektovej 

dokumentácie na jar 2013. Chodník sa rozširovať 

nebude, riešiť sa bude vodorovné dopravné značenie 

pre cyklistov na miestnej komunikácii.

848 Osadenie zrkadiel za učilišťom smerom k IBV a na ulici Chalúpkovej 6 Bytčica 5.12.2012 ODI súhlasí s osadením zrkadiel, realizácia na jar 2013

849 Ulica Na stanicu pred školou osadenie retardéra – vysoká rýchlosť vozidiel 6 Bytčica 5.12.2012 ODI súhlasí s osadením spomaľovacieho prahu, 

realizácia na jar 2013

850
Pri výjazde z ulice Na stanicu pri Strednej spojenej škole treba osadiť dopravné 

značenie na rozšírenej odstavnej ploche vedľa miestnej komunikácie „zákaz státia“ 

(preveriť vlastníka pozemku a vyrobiť značenie)

6 Bytčica 5.12.2012 ODI nesúhlasí s osadením DZ.

851 Poţiadavka na realizáciu spevneného chodníka od bytovky k existujúcej lávke cez 

Bytčický potok 
6 Bytčica 5.12.2012 nutné vykonať obhliadku miesta na jar 2013

Január 2013

852

Ul. Na priekope = jednosmerná komunikácia ->  posun dopravnej značky smerom k 

pošte t.j. na začiatok komunikácie (otáčanie áut, výjazd motorových vozidiel z 

parkoviska –> vjazd do protismeru)

Poţiadavka občanov : posun DZ – Ul. Na priekope

1 9.1.2013 Po obhliadke miesta bolo konštatované, ţe  ODI 

nesúhlasí s navrhnutým riešením.

853
Sprejazdnenie komunikácie v časti od Vuruma smerom k Hálkovej.

Poţiadavka občanov : sprejazdnenie Ul. Na priekope 1 9.1.2013

S uvedený riešením sa neuvaţuje, pretoţe vstup do 

CMZ bude od roku 2014 organizovaný mechanickým 

zabezpečovacím systémom - výsuvnými stĺpmi na 

dvoch vstupoch: 1. pri pošte, 2. pri hoteli Boss.

854

Upraviť Cenník parkovného v parkovacích automatoch - umoţniť vodičom v 

jednotlivých zónach (I – III) zakúpiť aj ½ hodinový parkovací  lístok .

Poţiadavka občanov : úprava cenníka
1 9.1.2013

Cenník parkovného sa menil v zóne plateného 

parkovania v roku 2012, s úpravou sa neuvaţuje. Bolo to 

aj predmetom jednania pri tvorbe nových pravidiel, ale 

tento návrh nebol schválený.

855

Vznesená otázka  občanov vlastniacich a bývajúcich v bytoch a rodinných domov v 

PZ:

„Ako si mám doviezť materiál (stavebný materiál, uhlie, chladničku a pod. ) potrebný 

na drobné opravy nehnuteľnosti, keď sa jedna o vjazd, vyloţenie a nezotrvanie v PZ 

? Taktieţ v prípade  návštevy príbuzných ( dovoz starších osôb, vyloţenie batoţiny)“ 

?

1 9.1.2013

Ak sa jedná o dovoz materiálu a tieţ osoby vo vozidle 

obyvateľa s trvalým pobytom, je to bezplatné. Stáť sa 

môţe mimo vyznačených miest len na čas nevyhnutne 

potrebný na naloţenie/ vyloţenie tovaru a nástup/ výstup 

osoby. Ostatné prípady sa riešia podľa VZN - 

spoplatnením podľa sadzieb.

856 Pretrváva porušovanie predpisov vjazdu motorových vozidiel a ich neoprávnené 

parkovanie a prekračovanie max. povolenej rýchlosti v PZ,
1 9.1.2013 Toto je otázka na MP, pretoţe kontrolu VZN 

zabezpečuje MP.

857

Poţaduje umiestniť smetné koše v mieste, ktoré pokračuje od ul. Dobšinského aţ 

po obchodné centrum. Na tomto mieste sa nenachádzajú smetné koše, ktoré sú 

umiestnené do tretieho vchodu ul. Dobšinského a potom sa nachádzajú aţ pri 

ŢILPE, či Kaufllande. 

4 8.11.2012 Po obhliadke miesta bude kôš doplnený v mesiaci 

február.

858 V Chlmeckom parku je zničený jeden odpadkový kôš. 8 Povaţský 

Chlmec
25.10.2012 V mesiaci február bude kôš vymenený.

859
Z dôvodu bezpečnosti na ulici Dolná Trnovská a Bagarova ţiadajú občania urýchliť 

práce na realizácii zatrubnenia potokov a stavbe chodníka v najuţšej časti tejto 

cesty. V súčasnosti je pešia komunikácia v tomto úseku cesty zvlášť nebezpečná 

6 Trnové 15.1.2013

Rozpočet Mesta Ţilina na rok 2013 nepočíta s 

realizáciou chodníkov v Trnovom. V súčasnosti sa rieši 

majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod 

chodníkom.

860
Kriţovatka ulíc Chalúpkova a Lipovecká, nie je dobre vyspádovaná cesta a voda 

nesteká do vpuste na to určenej, treba ju prespadovať
6 Bytčica 16.1.2013 Vzhľadom na finančnú náročnosť prespádovania 

kriţovatky sa uvedený podnet realizovať nebude.
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861
rekonštrukcia ulíc a ich odvodnenie

8 Zádubnie 14.1.2013 z finančných dôvodov nie je moţné uvedenú poţiadavku 

v roku 2013 realizovať

862
vybudovanie prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke Prípojná, kde podľa 

prísľubu odboru dopravy z 20.11.2012, by sa mala vykonať projektová dokumentácia
8 Zádubnie 14.1.2013 PD bude spracovaná v jarných mesiacoch 2013

863
pri pláne údrţby miestnych komunikácií zaradiť do údrţby všetky komunikácie, nie 

len ich časť (v letnom a zvlášť v zimnom období).
8 Zádubnie 14.1.2013 súkromné účelové komunikácie nie je moţné zaradiť do 

plánu zimnej údrţby z majetkového hľadiska

864

Pani Bartošová opätovne informuje, ţe technické opatrenia na zabránenie padania 

snehu pri zimnej údrţbe mosta na ceste I/18 boli neúčinné a kusy snehu a ľadu pri 

odhŕňaní snehu padajú na strechu ej domu a opätovne došlo k jej poškodeniu. 

Ţiada preto, aby mesto vstúpilo do rokovania so správcom cesty (IV SSC Ţilina) a 

vykonali sa na moste také opatrenia, ktoré túto závadu odstránia. Súčasne ţiada, 

aby aspoň dočasne vozidlá, vykonávajúce zimnú údrţbu  na tomto moste, zníţili 

rýchlosť pri jeho prejazde

6
Mojšová 

Lúčka
29.1.2013 Pán poslanec Štrba uvedenú záleţitosť rieši priamo s 

SSC IV SC Ţilina

865

Občania bývajúci na ulici Lieňová (oproti mostu na I/18) sa sťaţujú na veľkú 

hlučnosť z dopravy a zrejme poškodenú dilatáciu mosta, čo spôsobuje otrasy aţ ich 

rodinných domov. Je potrebné vyzvať správcu cesty (IV SSC Ţilina) na meranie 

hladiny hluku a vykonanie opravy mosta

6
Mojšová 

Lúčka
29.1.2013 Pán poslanec Štrba uvedenú záleţitosť rieši priamo s 

SSC IV SC Ţilina

866 Nie je odhrnutý priestor Rybieho námestia, kde je vstup do základnej školy a 

predajne potravín
6 Mojšová 

Lúčka
29.1.2013 Po obdrţaní podnetu ŢK, a.s zabezpečili údrţbu 

uvedeného priestoru

867
Nie je odhŕňaný pravý odbočovací pruh pri výjazde z Mojšovej Lúčky smerom k VAS; 

toto spôsobuje problémy aj autobusom MHD, ktoré na tejto trase majú pravidelnú 

linku

6
Mojšová 

Lúčka
29.1.2013

Po obdrţaní podnetu ŢK, a.s zabezpečili údrţbu 

uvedeného priestoru. Od DPMŢ sme podnet nedostali, 

pričom zástupca podniku je v Operačnom štábe zimnej 

údrţby

868
V starej časti Mojšovej Lúčky kvôli rozkopanej miestnej komunikácii nie je udrţiavaná 

cesta; je problém prejsť aj s vozidlom pre zber odpadu aj osobným vozidlám
6

Mojšová 

Lúčka
29.1.2013 jedná sa o rozkop, ktorý bude odstránený aţ v jarných 

mesiacoch 2013.

Február 2013

869
Ul. Na priekope = jednosmerná komunikácia ->  posun dopravnej značky smerom k 

pošte t.j. na začiatok komunikácie (otáčanie áut, výjazd motorových vozidiel z 

parkoviska –> vjazd do protismeru)

1 6.2.2013 ODI s uvedeným návrhom nesúhlasí, ostáva pôvodný 

stav

870

Navrhuje rozšíriť „Plán zimnej údrţby“ o cyklotrasu, ul. Vysokoškolákov, keďţe ide o 

jednu z hlavných mestských cyklotrás. Na grafoch, ktoré tvoria prílohu originálneho 

vyhotovenia tejto zápisnice vidno, ţe cyklotrasy cyklisti vyuţívajú tak, ţe Hlboká 

cesta, kde sa odhŕňa, tam intenzity neklesajú, zatiaľ čo na ul. Vysokoškolákov, kde 

sa neodhŕňa, klesajú na nulu. Na ul. Vysokoškolákov cyklisti musia vyuţívať 

motoristickú komunikáciu alebo chodník pre chodcov, čo je v zimnom období veľmi 

rizikové a nebezpečné.

4 7.2.2013

Cyklotrasy nebudú  z finančných dôvodov zaradené do 

Operačného plánu zimnej údrţby. Dôleţitejšie je venovať 

sa cyklotrasám a ich dopravnému značeniu v čase 

cyklistickej sezóny 

871

Ulica Vysokoškolákov z dôvodu vysokej premávky motorových vozidiel, početnej 

účasti chodcov a početnej účasti cyklistov vyžaduje kompletnú rekonštrukciu 

vrátane rozšírenia chodníka pre peších a vybudovanie trasy pre cyklistov.  

4

7.2.2013

Územný plán mesta Ţilina počíta výhľadovo s rozšírením 

ul. Vysokoškolákov. Vzhľadom na finančnú situáciu 

mesta Ţilina poţiadavka evidovaná do budúcich období.

872
Dlhá ul. prepojenie so Solinkami, zahrnúť  ul. do zimnej údrţby, aká je moţnosť 

pripojenia na existujúcu kanalizáciu 
6 Bytčica 13.2.2013

V minulom roku sme riešili, ako znemoţniť vozidlám, aby 

nevychádzali z uvedenej ulice na Solinky, pretoţe 

dochádzalo k znečisťovaniu komunikácie. Poţiadavka na 

zaradenie do zimnej údrţby je z tohto pohľadu 

irelevantná, pričom sa jedná o účelovú komunikáciu.

873874Prevariť chýbajúcu značku – obytná zóna, ktorá bola umiestnená v smere od Rosiny 

pri vstupe do obce
6 Bytčica 13.2.2013 V mesiaci marec bude poţiadavka preverená cez ODI.

875
Obyvatelia p. Repkovský, Bandúr, Kováčik, Šottník, Lazar, Barčiak apelujú na 

nevyhnutné zrealizovanie predĺţenia (cca 200 m) ul. Za Kostolom, aby mali priamy 

prístup k svojim nehnuteľnostiam

6 Bytčica 13.2.2013 Uvedená poţiadavka nie je v pláne investícii budúcich 

období.

876 Chýba odhrňanie snehu v bočných uličkách oproti KD 7
Ţilinská 

Lehota
5.2.2013 Nie všetky ulice sú zahrnuté v oparačnom pláne zimnej 

údrţby, ostáva stav z minulých období.

877 Zlepšiť dopravné značenie pri odbočení z hlavnej cesty zo Ţiliny. Tabuľa je malá, 

prerušovaná čiara na hlavnej ceste je krátka.
7 Ţilinská 

Lehota
5.2.2013 Zvislé a vodorovné dopravné značenie je v zmysle STN.

878 Záhradkári odstránili lanové zvodidlá v zátačke pri pri záhradkarskej osade pred 

Lehotou – je to nebezpečné miesto.
7 Ţilinská 

Lehota
5.2.2013 Ak došlo k odcudzeniu uvedeného lanové zvodidla, je 

nutné kontaktovať štátnu políciou.

879
Protihlukové zábrany na dialničný privádzač – od školky smerom k Maracane, pred 

cintorín – keď je pohreb autá ho rušia, treba to riešiť.
7 Stráţov 12.2.2013

Poţiadavka bola v minulosti zaslaná na terajší OÚ CD a 

PK. Výsledok bol taký, ţe z finančných dôvodov sa s 

realizáciou protihlukovej steny neuvaţuje.

880 Poţiadať dopravnú políciu aby občas merala rýchlosť pri semaforoch 7 Stráţov 12.2.2013
Podľa dostupných informácii ODI Ţilina sú na ul. 

Hričovská v Stráţove vykonávané merania stanovenej 

rýchlosti vozidiel zo smeru z dialnice D3

881 Ulica Pri rieke – vyrovnať a aspoň dáku drť aby sa dalo prísť autom k rodinným 

chalupám.
7 Stráţov 12.2.2013 Je nutné identifikovať presné miesto, kde je poţiadavka 

vykonať úpravy.

882 Oprava mosta pri SHEL – ke. 7 Stráţov 12.2.2013 Ak sa jedná o most na ceste I/18, uvedené patrí do 

pôsobnosti SSC IVSC Ţilina

883 Výstavba detského ihriska – deti v Závodí sa nemajú kde hrať 7 Závodie 14.2.2013
Poţiadavka bude evidovaná do budúcich období, 

rozpočet na rok 2013 nepočíta s realizáciou ihriska v 

tejto mestskej časti.
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor investičný

Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín

Máj 2012

1

Ďaľšou požiadavkou bolo dobudovanie rozvodov 

vody v mestskej časti Brodno v uliciach Pod Skalicou 

a Zaroháčovce, ako aj dobudovanie rozvodov vody v 

mestskej časti Vranie v uliciach Drozdia k rodinným 

domom pána Čuraja, Samka a ďaľších dvoch 

rodinných domov, ako aj dobudovanie rozvodu na 

konci ulice K Rochovici. 8

Brodno, 

Vranie 26.4.2012

2

Občania taktiež požiadali podať požiadavku na 

dobudovanie kanalizácie mestských častí Brodno a 

Vranie. 8

Brodno, 

Vranie 26.4.2012

3

Otázka pre vedenie mesta : kedy bude v Považskom 

Chlmci kanalizácia 8

Považský 

Chlmec 24.5.2012

Jún 2012

4

Preverenie možnosti umiestniť na web stránku 

www.trnove.net aktuálne projekty, ktoré sa týkajú 

mestskej časti Trnové a Rosinky v prezeracom 

formáte (pdf, ...). Správca stránky s takýmto návrhom 

súhlasí, pre ich umiestnenie je potrebné získať súhlas 

a podklady od investorov jednotlivých projektov. 6 Trnové 19.6.2012

5

Začať riešiť kanalizáciu a plyn v mestskej časti Žilinská 

Lehota. 7

Žilinská 

Lehota 5.6.2012



6

Aby vedenie mesta rokovalo o dobudovaní 

vodovodných rozvodov a kanalizácie v mestskej časti 

Zádubnie a aby boli občania informovaní o termíne 

týchto prác 8 Zádubnie 14.6.2012

7 Zabezpečiť dokončenie kanalizácie v MČ Brodno 8

Brodno, 

Vranie 20.6.2012

8

Dobudovanie vodovodných rozvodov v celom úseku 

Zaroháčovce, Okružnej ulici na Tobolky a Pod skalicu - 

k zápisnici prikladám žiadosť občanov, ktorí opätovne 

o takýto rozvod pitnej vody žiadajú (pozn.- nič nebolo 

priložené) 8

Brodno, 

Vranie 20.6.2012

9

Aby vedenie mesta rokovalo o dobudovaní 

kanalizácie v mestskej časti Budatín. Pri realizácii 

kanalizácie Pov. Chlmca preskúmať možnosť 

napojenia sa časti Budatína pri zámku na túto 

kanalizačnú vetvu 8 Budatín 22.6.2012

10

Je potrebné poţiadať geometru o vytýčenie chodníka 

od kríţa okolo kultúrneho domu ku plánovanému 

detskému ihrisku

8
Povaţský 

Chlmec
23.8.2012

September 2012

11 Záväzky Teplárne voči Bytčici, preskúmanie zmlúv 6 Bytčica 12.9.2012

12

Osadený stožiar T – Com-u pre zlepšenie signálu pre 

mobil. telefóny ruší ostatné siete – Orange, O2. 

Osloviť T-Com či sa s tým niečo dá spraviť. 7

Žilinská 

Lehota 4.9.2012

13

Žiadať SSE o zvýšenie kapacity trafostanice – v 

dnešnej dobe je už nedostačujúca. 7

Žilinská 

Lehota 4.9.2012



14

Osloviť SEVAK a SSP o zhotovenie kanalizácia a 

zavedenie plynu. 7

Žilinská 

Lehota 4.9.2012

15

K pripravovanému rozpočtu sú naliehavé požiadavky 

na kanalizáciu 8 Zástranie 26.9.2012

Október 2012

16

Mostík na ul. Hlavná, ktorý neoprávnene pouţívala 

NDS, čím sa narušila jeho statika a aj sklon, čo 

znemoţňuje odtoku vody do Rajčianky, poslanci 

ţiadajú Mesto, aby vstúpilo do jednania s NDS a 

mostík bol uvedený do pôvodného stavu

6 Bytčica 10.10.2012

17

Prítomní občania sa dotazovali na situáciu a prípadné 

kroky mesta, ktoré by pomohli vyriešiť nedostatočnú 

kapacitu materskej školy. Ţiadajú, aby mesto začalo s 

prípravou procesu, výsledkom ktorého bude prístavba 

alebo nadstavba budovy MŠ, respektíve realizácia 

novej budovy MŠ.

6 Trnové 9.10.2012

November 2012

18

Poţaduje pokračovať v cyklotrase H 23 z ul. 

Vysokoškolákov na koniec Vlčiniec V6 a ďalej cez 

univerzitu na Solinky.

4 8.11.2012

19 Dobudovať kanalizáciu v celom Brodne. 8

Brodno, 

Vranie 21.11.2012

20

Zabezpečiť aby pri odkaľovaní vodovodu v Brodne 

firmou SEVAK bola voda vypúšťaná tak, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu regulácie potokov a 

súkromných pozemkov.

8
Brodno, 

Vranie
21.11.2012

21
Vybudovať rozvod vody na ulici Pod Skalicou v 

Brodne.
8

Brodno, 

Vranie
21.11.2012

22
Dobudovať rozvod vody na ulici K Rochovici a 

Ďatľovej vo Vraní.
8

Brodno, 

Vranie
21.11.2012



23

Všade v okolitých dedinách je ihrisko s umelým 

povrchom (tráva), len v Bytčici nie, pomoc Mesta pri 

zrealizovaní plochy vyuţiteľnej pre celú verejnosť aj 

pre deti zo sídliska.

6 Bytčica 7.11.2012

Január 2013

24 dobudovanie rozvodov vody (v okolí družstva) 8 Zádubnie 14.1.2013

25 dobudovanie kanalizácie 8 Zádubnie 14.1.2013

26 rekonštrukcia ulíc a ich odvodnenie 8 Zádubnie 14.1.2013

27

vybudovanie chodníka od Budatína po kultúrny dom 

Zádubnie
8

Zádubnie 14.1.2013

28

vybudovanie prechodu pre chodcov pri autobusovej 

zastávke Prípojná, kde podľa prísľubu odboru 

dopravy z 20.11.2012, by sa mala vykonať projektová 

dokumentácia

8

Zádubnie 14.1.2013

Február 2013

29

Ulica Vysokoškolákov z dôvodu vysokej premávky 

motorových vozidiel, početnej účasti chodcov a 

početnej účasti cyklistov vyžaduje kompletnú 

rekonštrukciu vrátane rozšírenia chodníka pre peších 

a vybudovanie trasy pre cyklistov.  

4

7.2.2013

30 Kedy bude kanalizácia na ul. Dlhá
6

Bytčica 13.2.2013



Zodpovedný









Poznámka

Na základe ústneho jednania:

vodovod Vranie:

vo Vraní je vodovod v majetku mesta, prevádzkuje ho SEVAK. SEVAK momentálne nerieši v tejto mestskej časti žiadne 

investície. K požiadavke napojenia uvedených miest sa vyjadria na základe písomnej žiadosti, písomná žiadosť je 

pripravená. Stanovisko SEVAKU a ďalší postup k tejto požiadavke oznámime po jeho doručení. Na základe upresnenia p. 

poslanca Pučeka sa nejedná o ul. Drozdia, ale ul. Ďatlová. Poznámka: v požadovaných uliciach môže vyvstať problematika 

nedostatočného tlaku v potrubiach.

vodovod Brodno:

V súčasnosti je časť vodovodu vo vlastníctve mesta s vlastným blízkym zdrojom vody, a časť vodovodu vo vlastníctve 

SEVAKU. Odbor investičný (OI) požiadal SEVAK o dobudovanie rozvodov vody v uvedených úsekoch. Stanovisko SEVAKU 

a ďalší možný postup oznámime po jeho doručení.

16.01.2013 p. poslancov sme na základe požiadavky SEVAK-u 05.12.2013 mailom požiadali o doplnenie údajov (zoznam 

mien s adresami...), zatiaľ sme neobdržali takýto dokument.

Prebehlo ústne jednanie so SEVAKom.

Kanalizácia Vranie:

vo Vraní nie je vybudovaná kanalizácia, odbor investičný pripravil žiadosť o vybudovanie kanalizácie v tejto mestskej 

časti. Stanovisko SEVAKu a ďalší možný postup oznámime po jeho doručení.

Kanalizácia Brodno:

V minulosti bola vybudovaná v rámci fondov kanalizácia v niektorých uliciach, pričom z celkového plánovaného počtu 

204 prípojok je zapojených len 135 prípojok. Odbor investičný pripravil žiadosť o dobudovanie kanalizácie v tejto 

mestskej časti. Stanovisko SEVAKu a ďalší možný postup oznámime po jeho doručení.

16.01.2013 p. poslancov sme na základe požiadavky SEVAK-u 05.12.2013 mailom požiadali o doplnenie údajov (zoznam 

mien s adresami...), zatiaľ sme neobdržali takýto dokument.

projekt je pripravený, čaká sa na výzvu z fondov

17.1.2013 - boli poskytnuté podklady - aktuálne projekty (Trnové - zatrubnenie priekopy, Most cez Breznický 

potok v časti Rakové, Žilina - Trnové, Žilina – Trnové, Trnovka a Breznický potok - úprava potokov, Chodníky 

Trnové, Kanalizačná prípojka pre KD Trnové, Prestrešenie vstupu do KD v Trnovom), ktoré sa týkajú mestskej 

časti Trnové pre umiestnenie na web stránke.

viď požiadavku č.14



Prebehlo ústne jednanie so SEVAKom.

V uvedenej časti sa nachádza vodovod v majetku SEVAKu. Domácnosti v časti Zádubnia nepokryté rozvodmi 

vodovodu majú alternatívne zdroje vody. Na základe našej žiadosti prehodnotia návratnosť investície 

vybudovania vodovodu, a napíšu písomné stanovisko. Stanovisko SEVAKu a ďalší možný postup oznámime po 

jeho doručení. Podľa vyjadrenia p. Pučeka ide o cca 30 domácností okolo bývalého družstva.

10.12.2012 - na základe našej žiadosti na príslušných poslancov o spresnenie požiadaviek vybudovania 

vodovodu, nám listom bolo oznámené, že na ich písomnú výzvu občanom občania nereagovali a nepodarilo 

sa im spísať presný zoznam záujemcov.

viď požiadavka č. 2

Odbor investičný (OI) požiadal SEVAK o dobudovanie rozvodov vody v uvedených úsekoch. Stanovisko SEVAKU a ďalší 

možný postup oznámime po jeho doručení.

16.01.2013 - p. poslancov sme na základe požiadavky SEVAK-u dňa 05.12.2013 mailom požiadali o doplnenie údajov 

(zoznam mien s adresami...), zatiaľ sme neobdržali takýto dokument.

Prebehlo ústne jednanie so SEVAKom.

Odbor investičný (OI) požiadal SEVAK o dobudovanie kanalizácie v uvedenej mestskej časti, taktiež časti 

priľahlej k Budatínskemu zámku. Stanovisko SEVAKU a ďalší možný postup oznámime po jeho doručení.

16.01.2013 - p. poslancov sme na základe požiadavky SEVAK-u dňa 05.12.2013 mailom požiadali o doplnenie 

údajov (zoznam mien s adresami...), zatiaľ sme neobdržali takýto dokument.

vykonané

postúpené na odbor právny a majetkový

podľa mailovej komunikácie s dodávateľom stavebných prác a technológie stožiara, zariadenie na šírenie signálu T-Com 

ešte nebolo spustené do prevádzky, čiže je vylúčené aby toto spôsobovalo rušenie signálov iných operátorov. Naviac 

tvrdia, že každý oerátor má svoje pásmo a je vylúčené aby aj v budúcnosti po spustení zariadenia toto rušenie objavilo. 

Mailová komunikácia bola odoslaná príslušným poslancom. Oslovili sme o oficiálne stanovisko aj Slovak telekom, o 

ktorom budeme informovať po jeho doručení. 

16.01.2013 - oficiílne stanovisko spoločnosti TELEKOM sme ešte neobdržali, budeme ich o to urgovať.  

Keďže sa investičnému odboru nepodarilo získať podrobnejšie informácie, požiadali sme p. poslancov o spresnenie 

lokality, pre ktorú je existujúca trafostanica kapacitne nedostačujúca. 

Na základe doplňujúcej informácie p. poslanca odbor investičný zaslal list SSE-D so žiadosťou o navýšenie kapacity 

trafostanice. O stanovisku SSE-D budeme informovať po jeho doručení.

16.01.2013 - na základe reakcie SSE sme na prelome 11/12 roku 2012 požiadali p. poslancov o spresnenie lokality - 

spísanie odberných miest, kde dochádza k poklesu napetia. Potom SSE pristúpi k meraniu týchto miest. Zatiaľ sme toto 

spresnenie neobdržali.



Plynovod:

Prebehlo rokovanie s príslušným oddelením na SPP-Distribúcii. Neoficiálne informácie sú také, že v súčasnosti SPP 

nevykonáva žiadne investície na budovanie plynovodu, a funguje to tak, že investor, v tomto prípade Mesto vybuduje 

plynovod a následne tento prejde do užívania SPP. Čakáme na písomné vyjadrenie SPP o vyjadrenie sa k podmienkam 

pre túto investíciu, budeme o nich informovať.

16.01.2013 - zatiaľ sme neobdržali oficiálne stanovisko, bude oň spoločnosť SPP urgovať.

Kanalizácia:

vo Vraní nie je vybudovaná kanalizácia, odbor investičný pripravil žiadosť o vybudovanie kanalizácie v tejto mestskej 

časti. Stanovisko SEVAKu a ďalší možný postup oznámime po jeho doručení.

16.01.2013 - p. poslancov sme na základe požiadavky SEVAK-u 05.12.2013 mailom požiadali o doplnenie údajov (zoznam 

mien s adresami...), zatiaľ sme neobdržali takýto dokument.
Prebehlo ústne jednanie so SEVAKom.

Podľa ich vyjadrení majú sprecovanú štúdiu, ktorá počíta s napojením sa na kanalizáciu v Zádubní. Existuje však 

kanalizačná stoka z DSS v Zástraní, ktorá je vyústená v Tepličke nad Váhom. V prípade, že by SEVAK vysporiadal 

majetkoprávne vzťahy s majiteľom tejto stoky, podmienky pre vybudovanie kanalizácie by sa výrazne zlepšili. Odbor 

investičný oslovil SEVAK so žiadosťou o vybudovanie kanalizácie v uvedenej MČ. Stanovisko SEVAKU a ďalší možný 

postup oznámime po jeho doručení. 

16.01.2013 - p. poslancov sme na základe požiadavky SEVAK-u dňa 05.12.2013 mailom požiadali o doplnenie údajov 

(zoznam mien s adresami...), zatiaľ sme neobdržali takýto dokument.

postúpené na odbor dopravy

Ohľadom uvedenej problematiky sa uskutočnilo niekoľko rokovaní. Je spracovaná štúdia s troma variantami 

novostavby. Poţiadavka pre získanie výhľadovo 6 tird po 22 detí je náročná na zastavanú plochu, obmedujúce 

sú vodnný tok, existujúce ihrisko, ochranné pásmo cintorína, a vzdušné vedenie VVN. V súčasnosti sa rokuje s 

SSE-D ohľadom moţnosti preloţky vzdušného vedenia VVN.

Cyklotrasa H23:

táto cyklotrasa vedie od mosta na Bulvári po mestskú krytú plaváreň kde sa napája na existujúce cyklotrasy. 

Jej vybudovanie si však vyžaduje veľké investície do úpravy mostu nad bôrickým parkov, pokračovanie v 

príprave nie je zahrnuté v rozpočte mesta.

Cyklotrasa V6:

V súčasnosti prebieha spracovávanie projektovej dokumentácie, táto cyklotrasa vedie od lesoparku po 

otočku trolejbusov na Vlčincoch.

viď požiadavka č. 2

viď požiadavka č. 1

viď požiadavka č. 1



mesto Ţilina v rámci svojich vlastných zdrojov nerealizovalo ţiadne ihriská s umelým povrchom ( tráva ) a v budúcnosti 

neplánuje ţiadne podobné investície

viď požiadavka č. 6

viď požiadavka č. 6

viď odbor dopravy

PD pre územné rozhodnutie je vyhotovená. Čaká sa na prebehnutie Roep-ky.

viď odbor dopravy

Projektová dokumentácia pre územn. rozhodnutie je prvotným predpokladom na riešenie uvedenej 

problematiky. Táto PD je vyhotovená, prebiehajú práce na získaní územného rozhodnutia. Treba si však 

uvedomiť, že projektová dokumentácia rieší rozsiahle stavebné úpravy, na ktoré nie sú vyčlenené finnančné 

prostriedky v tejto dobe, a taktiež náročnosť projektu aj z časového hľadiska.

Sevak na rok 2013 nemá v pláne výstavbu kanalizácie na tejto ulici a mesto Žilina zatiaľ nevyčlenilo finančné 

prostreidky na realizáciu tejto stavby.



Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor fondov EÚ
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1

Občania urgentne ţiadajú  reguláciu potoka Brodňanka, aby bol tento aspoň čiastočne 

vyčistený a a opravený, pretoţe v niektorých úsekoch došlo uţ k odtrhnutiu medzí, dochádza 

k poškodzovaniu majetku občanov, majetku mesta poškodzovaním miestnych komunikácií a 

to tým, ţe návalové vody pri zvýšených zráţkach čoraz viac vymývajú narušené svahy. V 

tomto smere ţiadajú občania vykonať kontrolu komisiou odboru dopravy MsÚ Ţilina a ihneď 

vyzvať správcu tohto potoka (Povodie Váhu), aby tieto nedostatky boli odstránené, prípadne 

ţiadajú o vyjadrenie, či môţe mesto úsek tohto potoka zobrať do nájmu a poţiadať na toto 

financie z Eurofondov. 8

6.4.2011 OFEÚ

Mesto Ţilina priebeţne preveruje moţnosti čerpania 

prostriedkov z Operačného programu ţivotné prostredie 

alebo Regionálneho operačného programu na 

protipovodňovú ochranu. Keď bude vyhlásená vhodná 

výzva, mesto sa zapojí.

2

Občania ulice Kapustná a Zábreţná ţiadajúmesto Ţilina o vyjadrenie, či je moţné zo strany 

mesta zabezpečiť pomoc pri vybudovaní prečerpávačiek na miestnu kanalizáciu, pretoţe pri 

budovaní kanalizácie sa investor nezaoberal gravitačným odtokom z rodinných domov zo 

spodných bytov.Náklad na jednu prečerpávačku je cca 1300 eur a následne si vyţaduje stálu 

údrţbu, avšak stočné v takomto prípade nie je zohľadnené a musia platiť tak, ako keby 

prečerpávačku nemali, jedná sa o cca 33 rodín. 8

Brodno 6.4.2011 OFEÚ
Zabezpečiť pomoc pri budovaní prečerpávačiek cez 

fondy EÚ nie je moţné. 

Apríl 2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na odbor tlačový a zahraničných vecí
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1 Prehodnotiť spoluprácu  - zmluvu s TV Patriot. 1 6.4.2011

Vybavené-

je 

podpísaná 

zmluva o 

spolupráci.

OTaZV

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.

2 V súvislosti s novými VZN -  okrem beţnej osvety  tieto informácie viac zverejňovať. 4 5.5.2011 priebeţne

Odbor tlačový 

a 

zahraničných 

vecí / Čorba

Mesto Ţilina si v zmysle platnej legislatívy plní povinnosť 

informovať občanov o dianí v meste, do čoho spadajú aj 

informácie z Mestského zastupiteľstva. Vedenie mesta 

Ţilina priebeţne vykonáva všetky potrebné kroky v 

súvislosti s informovanosťou obyvateľov mesta, týka sa 

to všetkých oblastí spoločenského ţivota. Je aj na 

uváţení kaţdého občana, do akej miery sa zaujíma o 

dianie v meste a o krokoch, ktoré mesto podniká pri 

riešení jeho otázok a problémov. V prípade ďalších 

otázok, kontaktujte prosím hovorcu mesta na tel. čísle 

0917 924 877, ktorý rád s Vami prediskutuje otázku 

informovanosti občanov.

Jún 2012

4

Iniciovať stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta 

a odborníkmi  k pripravovanej  rekonštrukcií Národnej ulice. Prehodnotiť 

moţnosť vjazdu/výjazdu motorových (zásobovacích vozidiel) priamo z pešej 

zóny – bezohľadnosť vodičov, niektorých majiteľov (odporúčanie – 

zásobovanie umoţniť len zo zadných častí, z dvora jednotlivých nehnuteľností 

,  tak ako v mestách EÚ), umiestniť technické zábrany – rampy.

1 6.6.2012

Pripravované stretnutie s občanmi 14.11.2012- bude sa 

rozoberať aj táto téma.

Apríl 2011

Máj 2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na útvar hlavného kontrolóra
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum termín Zodpovedný Poznámka

1
Susedské problémy ul. Na Záchrastie, nedostatočná činnosť hlavnej kontrolórky 

mesta na sťaţnosť p. Jarinu
6 Bytčica 28.2.2011 ÚHK

Od 07/2010 oblasť sťaţností z dôvodu zmeny 

zákona o sťaţnostiach č.9/2010 Z.z.  bola vyňatá 

z gescie ÚHK. Do zmeny zákona na všetky 

sťaţnosti p. Jarinu ÚHK odpovedal. Za obdobie 

roku 2011 nebola na referáte informácií, sťaţností 

a petícii MsÚ  zaevidovaná ţiadna nová sťaţnosť 

p. Jarinu, ku ktorej by ÚHK  bol vyzvaný na 

vypracovanie odborného stanoviska.

Február 2011
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na Mestskú políciu
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum Termín Zodpovedný Poznámka

1 Ochrana občanov mesta vlastníkov obytných domov č. 5 a 7 na ul. Klemensovej 1 2.2.2011
Ochrana občanov pred ohrozením ich ţivota a zdravia je 

upravená priamo v základných úlohách  zakotvených v § 

3, ods. 1, písm. a/ a b/ zákona 

2
Zefektívnenie činnosti Mestskej polície pri kontrole dodrţiavania VZN – 

nedodrţiavanie zákazu vjazdu do Mestskej pamiatkovej rezervácie 
1 9.2.2011

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.

3

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

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

Január-Marec 2011
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4 Kontrola dodrţiavania VZN (venčenie psov) zo strany MsP 1 9.2.2011

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.

5 Zvýšenie ochrany MP hlavne v parčíku/fetovanie, alkohol/ na Hlinách III. 1 23.2.2011

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.

6 Častejšia kontrola voľného pohybu psov po sídlisku Mestskou políciou 3 1.2.2011

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.

7 Zefektívnenie hliadkovania Mestskej polície – kontrola udrţiavania poriadku 3 1.3.2011

Po vykonaných organizačných zmenách účinných k 

1.4.2011 boli vytvorené 4 oddelenia výkonu, z ktorých 

kaţdé má v priemere okrem veliteľa a zástupcu veliteľa, 

ktorý zároveň vykonáva funkciu operačného dôstojníka 

a príslušníkov , ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť v 

meste..  Jedna z týchto hliadok plní okrem úloh daných 

zákonom aj úlohy súvisiace s narušením objektov 

pripojených na pult centrálnej ochrany Mestskej polície 

Ţilina.

     Kaţdý príslušník mestskej polície je vybavený 

prenosným počítačom, tzv. zariadením PDA / ktoré sú 

ţiaľbohu na hranici ţivotnosti /, prostredníctvom ktorého 

zaznamenáva zistené a objasňované priestupky. Tieto 

informácie sú automaticky zaznamenávané v 

centrálnom systéme Memphis. Okrem týchto zariadení 

príslušníci MP disponujú i ručnými vysielačkami, 

prostredníctvom ktorých sú v neustálom spojení s 

operačným strediskom. 

Občanom je k dispozícii bezplatná linka tiesňového 

volania č.tel. 159.

8 Prešetrenie kriminálnej činnosti na parkoviskách sídliska 3 1.3.2011

Hliadková sluţba sa na sídliskách zameriava v nočných 

hodinách práce na kontrolu parkovísk, avšak vzhľadom 

na počet sídlisk v meste a počet parkovísk na týchto 

sídliskách je pravdepodobnosť odhalenia páchania 

trestnej činnosti na parkoviskách pomerne nízka. 

Mestská polícia by v  tomto smere vyššiu spoluúčasť 

obyvateľov  pri riešení tohto problému s tým, ţe pri 

akomkoľvek podozrení z nekalej činnosti osôb na 

parkovisku by toto podozrenie oznámila na tiesňovej 

linke MP. Na základe takéhoto oznamu vyšle operačný 

dôstojník hliadku preveriť danú skutočnosť, čím je 

pravdepodobnosť dolapenia páchateľa vysoká. 

Odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti je v 

zmysle zákona kompetentný vykonávať len štátna 

polícia.
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9 Riešenie otázky venčenia psov bez vôdzok, psích exkrementov 4 10.2.2011

Povinnosť viesť psa na vôdzke je daná jednak zákonom 

o 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach chovu a 

drţania psov a tieţ VZN č.  4/2008 . Pokiaľ príslušník 

zistí, ţe nejde o zvláštneho psa a majiteľ, resp. ten, kto 

psa vedie porušuje túto povinnosť je mu uloţená 

sankcia v zmysle platných právnych noriem a kontroly 

sú vykonávané v zmysle predmetného VZN, musí byť 

však preukázaná skutková podstata priestupku, aby za 

tento priestupok mohla byť priestupcovi uloţená 

sankcia. 

10

Problém bezdomovcov a alkoholikov na ul. Ľubľanská- do neskorých nočných hodín 

robia výtrţnosti a hluk pod vplyvom alkoholu, ostáva po nich neporiadok, znečisťujú 

prostredie (vykonávajú potrebu na verejnom priestranstve), rušia nočný pokoj. Ide 

o priestor Pačín, Večierka, Vinotéka, Formula, ZŠ Varšavská a okolie. 

4 3.3.2011

Čo sa týka riešenia problematiky bezdomovcov na 

území mesta Ţilina – Mestská polícia nemá k dispozícii 

ţiadne právne páky, na základe ktorých by mohla 

vykázať bezdomovcov z miest, kde sa zdrţiavajú. Pokiaľ 

ide problém, ţe bezdomovci po poţití alkoholických 

nápojov rušia nočný kľud, resp. budia verejné 

pohoršenie mestská polícia rieši tento priestupok 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 peňaţnú sankciu, nakoľko je 

nevymoţiteľná. Pokarhanie, ktoré je tieţ jednou zo 

sankcií v zmysle zákona o priestupkoch, ktorá sa však 

míňa účinkom.

11
Zvýšenie bezpečnosti stálou prítomnosťou hliadok MsP vo večerných hodinách alebo 

inštaláciou kamerového systému
5

Hliadková činnosť je zabezpečovaná na celom území 

mesta formou peších a motohliadok, podľa potreby v 

jednotlivých častiach mesta dochádza k zvýšeniu 

hliadkovej činnosti, Sídlisko Hájik je jedným z takýchto 

lokalít, kde sa činnosť hliadok zameriava na priestupky 

proti verejnému poriadku – rušenie nočného kľudu, 

vandalizmus, alkohol mladistvých a pod. 

Kamerový systém, vzhľadom na finančnú náročnosť 

projektu  nie je moţné pre danú lokalitu v súčasnosti 

zabezpečiť.

12 Kontrola parkovania motorových vozidiel na chodníkoch a na verejnej zeleni 5

Problém parkovania na chodníkoch rieši zákon o 

premávke na pozemných komunikáciách s tým, ţe 

pokiaľ sú dodrţané podmienky parkovania – t.j. je 

zachovaný 1,5 m široký pás pre chodcov, nie je moţné 

povaţovať parkovanie na chodníku za priestupok. 

Parkovanie na trávnikoch je riešené v zmysle platných 

právnych predpisov, avšak samotní obyvatelia sídliska 

poukazujú na nedostatok parkovacích miest, na kritický 

stav s parkovaním, pokiaľ obyvateľ príde na sídlisko vo 

večerných hodinách. 

13
Kontrola dodrţiavania zákazu prejazdu osobnými motorovými vozidlami pri pizzerii 

Michaelo 
5

Hliadky sú inštruované  pri rozdelení denného výkonu 

tak, aby sústredili svoj výkon na kontrolu dodrţiavania 

predmetného dopravného značenia.
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14 Kontrola venčenia psov- pouţívanie vôdzky a náhubku 5

Hliadky MP vykonávajú kontrolu  dodrţiavania VZN č. 

4/2008 o chove a drţaní psov na území mesta Ţilina. 

Pokiaľ majiteľ, resp. osoba, ktorá psa vedie nemá psa 

na vôdzke – výnimku tvorí kategória zvláštnych psov 

definovaná v predmetnom VZN, je uloţená sankcia v 

zmysle platných právnych predpisov. Povinnosť, aby 

mal pes náhubok sa týka iba nebezpečného psa, 

ktorého definícia je uvedená v predmetnom VZN – ide o 

psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby 

bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil 

v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. 

15 Kontrola dodrţiavania poriadku a nočného pokoja 5

Hliadky mestskej polície vykonávajú hliadkovú činnosť 

pešími hliadkami i motohliadkami podľa rozpisu úloh so 

zameraním sa na dodrţiavanie verejného poriadku a 

rušenia nočného pokoja so zvýšenou činnosťou práve 

na sídlisku Hájik.

16 Častejšie hliadky v mestskej časti Stráţov 7 Stráţov 1.3.2011

Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu 

tak, aby zabezpečovali hliadkovú činnosť v jednotlivých 

mestských častiach v súlade s poţiadavkami a 

moţnosťami príslušníkov MP

17 Zamedzenie prístupu áut k čiernej skládke medzi Budatínom a Brodnom 8 1.2.2011

Mestská polícia nie je v zmysle zákona kompetentná 

zamedzovať prístup po miestnej komunikácii. K tomu je 

v zmysle zákona oprávnený jedine ODI a odbor dopravy 

Mestského úradu Ţilina.

18
Kontrola parkovania na chodníkoch a ceste pri R klube a kriţovatke Na Lány a Cesty 

k vodojemu pri obchode
8 1.2.2011

Problém parkovania na chodníkoch rieši zákon o 

premávke na pozemných komunikáciách s tým, ţe 

pokiaľ sú dodrţané podmienky parkovania – t.j. je 

zachovaný 1,5 m široký pás pre chodcov, nie je moţné 

povaţovať parkovanie na chodníku za priestupok. 

Pokiaľ nie sú dodrţané ustanovenia predmetného 

zákona, je priestupca riešený v zmysle platných 

právnych noriem

19
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie mestskej polície v úseku cesty III/507 057 vo 

Vraní 
8 25.1.2011

Hliadkovanie príslušníkov MP v danej lokalite bude  

počas denných hliadok zabezpečované cyklohliadkami,  

vo večerných a nočných hodinách motohliadkami tak, 

ako v ostatných mestských častiach

20 Posilnenie policajných hliadok 8 27.1.2011

Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu 

tak, aby zabezpečovali hliadkovú činnosť v jednotlivých 

mestských častiach v súlade s poţiadavkami a 

moţnosťami príslušníkov MP
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21
Zabezpečiť cestou mestskej polície kontrolu čiernych skládok v okolí rieky Kysuca 

a športového areálu DHZ Brodno v časti Tobolky. kde mládeţ poškodzuje areál
8

Brodno, 

Vranie
2.1.2011

Kontrola čiernych skládok je beţnou súčasťou výkonu 

úloh príslušníkov mestskej polície. Poškodzovanie 

areálu DHZ Brodno  - povinnosťou kaţdého vlastníka, 

resp. správcu nehnuteľnosti je povinnosť chrániť svoj 

majetok. Prípadné zistenie poškodzovania areálu pri 

výkone úloh bude riešené v rámci platných právnych 

predpisov, avšak nie je moţné  vykonávať pravidelnú 

kontrolu tohto areálu, vzhľadom na povinnosti a úlohy 

vyplývajúce mestskej polícii vo zákona. 

22
Zabezpečiť kontrolu dodrţiavania VZN mesta Ţilina zakazujúce poţívanie 

alkoholických nápojov na autobusových zastávkach a verejnosti
8

Brodno, 

Vranie
2.1.2011

V súčasnej dobe Mesto Ţilina nemá VZN, ktoré by 

upravovalo poţívanie alkoholických nápojov na 

verejnosti. Problematika alkoholizmu na území mesta je 

riešená v zmysle zákona o priestupkoch.

23
Zabezpečiť vykonávanie kontroly hostincov vo Vraní a Brodne, pretoţe sa tam 

zdrţiava veľa detí poţívajúcich alkoholické nápoje 
8

Brodno, 

Vranie
2.1.2011

Mestská polícia vykonáva v rámci svojich úloh kontroly 

poţívania alkoholických nápojov maloletými a 

mladistvými priebeţne,  s následnými povinnosťami, 

ktoré mestskej polícii vyplývajú po zistení poţívania 

alkoholických nápojov takýmito osobami.

24

Zabezpečiť zvýšenú kontrolu náučno- oddychovej zóny vo Vraní pri rieke Kysuca 

a v priestoroch ihriska a šatní vo Vraní a zabezpečiť dohľad na ul. Vrania v zúţenom 

profile počas cesty ţiakov do ZŠ Brodno, aby nedochádzalo k ohrozovaniu chodcov 

nadmernou premávkou 

8
Brodno, 

Vranie
2.1.2011

Hliadky sú inštruované  pri rozdelení denného výkonu 

tak, aby sústredili svoj výkon na kontrolu jednotlivých 

mestských častí . 

Pokiaľ sa týka ihriska a šatní vo Vraní podotýkame, ţe 

povinnosť ochrany majetku pripadá majiteľovi, resp. 

uţívateľovi alebo správcovi majetku. Pokiaľ hliadky MP 

pri výkone úloh zistia priestupok proti majetku, budú 

priestupcovia riešení v zmysle platných právnych 

noriem. 

Na ul. Vrania bude počas ranného príchodu ţiakov do 

školy vysielaná hliadka príslušníkov MP, ktorá bude 

zabezpečovať bezpečný prechod ţiakov cez 

komunikáciu.

25
Zabezpečiť dohľad MsP v čase 12.30-13.30hod na zastávke MHD Na Lány, kde je 

zvýšený pohyb ţiakov po ceste III. triedy do Zástrania 
8 Budatín 23.3.2011

Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu 

tak, aby zabezpečovali hliadkovú činnosť v jednotlivých 

mestských častiach v súlade s poţiadavkami a 

moţnosťami príslušníkov MP

26 Hliny VIII.- potreba hliadok MsP aj vo večerných hodinách. 1 6.4.2011 priebeţne MsP Pravidelné hliadkovanie 24 hodín aj večer a noc.

27 Potreba rajonizácie MsP 1 6.4.2011 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.

28

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 6.4.2011 priebeţne 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. 

Apríl 2011
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29

Pred vchodom do ZŠ Sv. Gorazda najmä počas letných a prázdninových dní sa 

zgrupuje skupinka mladých a robia výtrţnosti (hluk, ničia smetné nádoby, rozbíjajú 

fľaše a pod.)

4 7.4.2011 priebeţne MsP

Poţiadavka viacer. zákl.škôl, hliadky vykon.pravidelné 

kontroly, mládeţ kontrol.aj na alkohol, ničenie majetku, 

výtrţnosti a pod. Nutnosť ochrany ZŠ aj vo vlastnej réţii - 

školníci, zodp.osoby. Uvedenú ZŠ kontroluje hliadka 

pravidelne v rámci hliadkovania sídl.Vlčince.

30

Na Vlčincoch I. sú aţ 4 krčmy, ich návštevníci znepríjemňujú bývanie hlukom, 

vysypanými smetnými košmi. Po noci- je to nevhodné prostredie pre slušného 

človeka, za daţďa – zápach moču, hygiena ţiadna. Majitelia si ráno upravujú len 

kúsok tesne pred vchodom. 

4 7.4.2011 priebeţne MsP

Hliadky uvedenú časť kontrolujú v poobedných a 

nočných zmenách, za nedodrţ.podmienok v rámci 

priestupkového zákona a  VZN 2/2009 (o 

podnikateľ.činnosti) sú majitelia pokutovaní. 

31 Pizzéria (neuvedené, ktorá)- zgrupujú sa neprispôsobiví občania. 4 7.4.2011 priebeţne MsP

Slabšia soc.vrstva poţívajúca alkohol, znečisť.verejné 

priestranstvá, leţiaca po lavičkách je hliadkami 

vytláčaná mimo centrum. Súčasný stav v centre - bez 

uved.osôb. Po upresnení konkr.miesta vykonáme 

kontrolu aj pred konkrétnou PJ.

32 Kontrola venčenia psov na Vlčincoch. 4 7.4.2011 priebeţne MsP
Hliadky vykonávajú pravidelnú kontrolu VZN 4/2008 v 

rámci výkonu sluţby a v súčasnosti je spracovávané 

nové VZN, ktoré nám umoţní efekt.kontrolu a sankcie.

33

Pri miestnom cintoríne sa stretáva skupina motorkárov, ktorí často narúšajú kľud na 

cintoríne a poškodzujú jeho okolie. Je potrebné osadiť značku "Zákaz vjazdu 

všetkých vozidiel" a zo strany MsP vykonávať pravidelnejšie kontroly v mestskej časti 

Mojšová Lúčka.

6
Mojšová 

Lúčka
19.4.2011 priebeţne MsP

Uvedená prím.časť je pravidelne kontrolovaná hliadkami 

MP a veliteľ prísl.odd.sa stretáva s poslancami za 

uved.voleb.obvod. Priebeţné kontroly bude MP 

vykonávať po osadení DZ schválenej odborom dopravy 

Msú.

34 Častejšie kontrola polície kvôli pohybujúcim sa psom po sídlisku.  3 MsP

Páchatelia priestupkov na všetkých sídliskách v meste 

sú pokutovaní v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.  a VZN. 

Nové VZN nám umoţní efektívnejšie zisťovať a 

postihovať páchateľov uved. priestupkov. Hliadky 

vykonávajúce sluţby na sídliskách sú povinné vţdy 

konať podľa zákona, t. z. riešiť a objasňovať aj 

priestupky uvedeného druhu. Intenzita kontrol závisí od 

počtu slúţiacich policajtov 

35
Riešiť pobyt bezdomovcov na Vlčincoh II medzi stromami za PNS, vysedávanie na 

trhovisku, pod markízou Pačina, otravovanie obyvateľov Vlčiniec.  
4 MsP

medzi stromami za PNS, vysedávanie na trhovisku, pod 

markízou Pačina, otravovanie obyvateľov 

Vlčiniec.Problém bezdomovcov je na celom území 

mesta, od 1.4. 2011 po reorganizácii MP  bezdomovcov 

intenzívne kontrolujeme v centre mesta,  (Národná, Sad 

SNP, Nám. A. Hlinku, Mariánske námestie a okolie) 

nakoľko je letná turistická sezóna. Z centra mesta sa 

samozrejme presúvajú do okrajových častí mesta a na 

sídliská. Hliadky MP pri výkone sluţby na uvedenom 

sídlisku sa zamerajú na uvedenú lokalitu

Investičné a neinvestičné zámery
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36 Pravidelné odstraňovanie autovrakov. 4 MsP

Uvedeným problémom sa MP intenzívne zaoberá, do 

dnešného dňa je evidovaných do 150  autovrakov a 

dlhodobo odstavených vozidiel, z  ktorých bolo po 

výzvach a legislatívnych úkonoch zo strany MP 115 

odstránených z verejných priestranstiev a komunikácií. 

Ostatné vozidlá sú v riešení  na vyradenie z evidencie 

vozidiel a niektoré pripravené na odťah. Celá 

problematika má zdĺhavý legislatívny proces, od 

zaevidovania vraku aţ po jeho odťah je potrebné v 

zmysle zákonov dlhšie časové obdobie / rádovo 

mesiace a v niektorých prípadoch aţ rok 

37
Zlepšiť bezpečnostnú situáciu na sídlisku vo večerných hodinách stálou prítomnosťou 

hliadok mestskej polície alebo inštaláciou kamerového systému.  
5 MsP

Bezpečnostná situácia na sídliskách je závislá od počtu 

hliadok, resp. počtu zamestnaných príslušníkov MP . 

Samozrejme snahou vedenia a veliteľov je veliť hliadky 

na všetky sídliská, kapacitne to však nie je moţné, pre 

to operatívne hliadky velíme na problémové a rizikové 

lokality sídlisk. Napr. momentálna situácia na sídlisku 

Hájik sa zlepšila pre 24 hodinovú prítomnosť hliadok 

MP. Rekonštrukciou kamerového systému očakávame 

pokrytie rizikových lokalít a vyuţitie hliadok do iných 

problémových častí. 

38
Kontrola parkovania motorových vozidiel na chodníkoch a na verejnej zeleni (napr. 

ulica Korzo)  
5 MsP

Kontroly týkajúce sa dopravných priestupkov na 

chodníkoch a zeleni kontrolujú hliadky MP v zmysle 

zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. K podnetu 

uvádzam, ţe ulica Korzo na sídlisku Hájik je štatisticky 

najmenej zaťaţená ulica státím vozidiel, preto bude táto 

problematika osobne konzultovaná s poslancom za 

tento volebný obvod

39 Kontrola majiteľov psov, či majú psov na voditku a s náhubkom (je tu veľa deti)  5 MsP

Páchatelia priestupkov na všetkých sídliskách v meste 

sú pokutovaní v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.  a VZN. 

Nové VZN nám umoţní efektívnejšie zisťovať a 

postihovať páchateľov uved. priestupkov. Hliadky 

vykonávajúce sluţby na sídliskách sú povinné vţdy 

konať podľa zákona, t. z. riešiť a objasňovať aj 

priestupky uvedeného druhu. Intenzita kontrol závisí od 

počtu slúţiacich policajtov 

40
Problém s teenagermi pred vchodom v letných mesiacoch s nadávkami a fajčením, 

silnou hudbou  
5 MsP

Skupinky na sídliskách sú vo večerných a nočných 

hodinách kontrolované aj ohľadom kontrol na poţívanie 

alkoholu, čistoty verejných priestranstiev a rušenie 

nočného kľudu. Veľa podnetov v letných mesiacoch je 

oznamovaných telefonicky na operačné stredisko MP, 

kde po prevzatí oznámenia okamţite na miesto je 

vysielaná hliadka MP 

Máj 2011
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41 potreba tzv. rajonizácie mestskej polície (obmena- rotácia policajtov) 1 4.5.2011

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.

42

Pri miestnom cintoríne sa stretáva skupina motoristov, ktorí často narúšajú kľud na 

cintoríne a poškodzujú jeho okolie. Rovnako je potrebnné riešiť obmedzenie vstupu 

motorových vozidiel k Vodnému dielu Ţilina. Je potrebné zaistiť zvýšenú kontrolu zo 

strany mestskej polície.

6
Mojšová 

Lúčka
17.5.2011

Hliadky MP podľa moţností kontrolujú uvedené miesta a 

pri zistení priestupku alebo iného právneho deliktu riešia 

páchateľa v zmysle zákona. Podnety sú konzultované s 

poslancami na pravidelných stretnutiach.

43

Občania avizujú prespávanie bezdomovcov v dome smútku, v miestnosti určenej pre 

hrobárov. Poškodili dvere a ohrozujú otvoreným ohňom samotný dom smútku. Je 

potrebné vymeniť dvere aj so zámkom.

6
Mojšová 

Lúčka
17.5.2011

Hliadky MP Ţilina budú uvedené miesto monitorovať a v 

prípade zistenia porušenia právnych noriem riešiť v 

zmysle zákona.

44 Parkovanie áut pri večierke (pozn. nekonkretizovaný problém) 7 Bánová 7.4.2011

na mieste stávajú väčšinou zákazníci večierky a na 

mieste sa zdrţia minimálny čas. Počas kontrol Bánovej 

hliadky monitorujú tento stav. Vzhľadom na to, ţe 

chodník je po oboch stranách, čas státia na mieste je 

minimálny a v blízkosti nie je iné vhodné miesto na 

zastavenie za účelom nákupu, sú vodiči riešení 

dohovorom.

45 Častejšie chodenie mestskej polície 7 Stráţov 12.4.2011

na prvom stretnutí s poslancami /Kosa,Baţík/ boli 

dohodnuté pravidlá patrolácie Stráţova. Obaja poslanci 

vedia o problematike sídlisk a centra mesta, preto 

chápu, ţe Stráţov je dostačujúce patrolovať cez víkendy 

príp. priebeţne. Poslanci vyjadrili spokojnosť so 

spoluprácou s MP. Viď kniha poslancov.

46

Občania sú pobúrení streľbou na strelnici v lokalite „Riviéra“, konajú sa tam  

streľby smerujúce do svahu, na ktorom sa pohybujú ľudia, táto časť je vyuţívaná na 

prechádzky, zber lesných plodín, v minulosti bolo oznamované, kedy sa streľby budú 

konať, aby sa občania úseku vyhýbali.

Občania ţiadajú informáciu, komu strelnica patrí,  kedy ju kto vyuţíva, aký úţitok má 

z toho mesto. Ţiadajú upraviť strelnicu tak, aby neohrozovala obyvateľov a vlastníkov 

susedných nehnuteľností.

8
Povaţský 

Chlmec
28.4.2011

Dňa 30.6.2011 sa v Povaţskom Chlmci uskutočnilo 

stretnutie občanov s poslancom za miestnu časť 

(p.Smikoňová) za účasti predsedu poľovníckeho 

zdruţenia p.Marčulinca, ktorý zodpovedá za 

prevádzkovanie strelnice a príslušníka Mestskej polície. 

P. Marčulinec  sa v diskusii s občanmi zaviazal vykonať 

opatrenia, ktoré budú mať za následok zvýšenie 

bezpečnosti občanov pohybujúcich sa v blízkosti 

strelnice.

47 Autá bez evidenčného čísla na Novej ulici – poţiadať MP aby ich odstránila 8
Povaţský 

Chlmec
26.5.2011

Mestská polícia podniká všetky potrebné kroky 

smerujúce k odstráneniu dlhodobo nepojazdných 

vozidiel z verejného priestranstva

48

Rozostavaná budova oproti VÚB banke. Mestskú políciu upozorním na stroje 

pohybujúce sa na chodníku bez zabezpečenia! Poškodzovali chodník a ohrozovali 

chodcov mimo označeného staveniska. MsP o 100m ďalej rieši vodiča, ktorý vošiel 

do zákazu nič nepoškodil, môţe sa otočiť a odísť. No nie, my ho ukameňujeme, ale 

ten, čo ničí a poškodzuje je nepostihnuteľný. Po mojom upozornení MsP na stav ma 

odporučia volať na centrálu, ţe oni sú poslaní riešiť neoprávnené vjazdy do pešej 

zóny. Chodník je popraskaný a zosúva sa k budove uţ aj mimo staveniska, teda jeho 

oplotenia.

V rámci rozostavanej budovy mechanizmy a stroje 

pohybujúce sa po pešej zóne a chodníkoch sú hliadkami 

MP kontrolované v zmysle zákonov , VZN a v prípade 

porušenia vodiči pokutovaní, alebo zodpovedné osoby 

hlásené na Msú - odbor stavebný. Staviteľ je podľa 

zákona povinný dať do pôvodného stavu poškodenie na 

cudzom pozemku alebo veci spôsobené jeho aktivitou. 
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí na Dopravný podnik mesta Ţiliny
Por. č. Poţiadavka VO Miestna časť Dátum Termín Zodpovedný Poznámka

1
Citylight (reklamný banner) zavadzia nastupujúcim do autobusu na zastávke MHD 

oproti OD Forstinger 
3 1.3.2011

Dňa 25.3.2011 bola vykonaná fotodokumetácia zastávky 

Limbová (v oboch smeroch) a nie je zrejmé, ţe by sa v 

priestore zastávky nachádzal citylight.

2

Častejšie intervaly linky MHD č. 24, linku č. 29 presmerovať na ul. Bratislavskú 

k poliklinike  Krankas cez pracovné dni, osadiť autobusové prístrešky MHD, 

harmonizácia cestovného poriadku s potrebami občanov 

7 8.2.2011

3 Informovať o zrušení zastávky MHD pri Maracane 7 Stráţov 1.3.2011

Nemáme vedomosť, ţe zastávka „Prieloţná“ pri 

Marakane je zrušená. Naše vozidlá na linke č. 29 na nej 

zastavujú v oboch smeroch. Viď fotodokumentácia z 

30.3.2011.

Zrušenie zastávky MHD je v kompetencii MsÚ odboru 

dopravy, ktorý vydáva/mení licencie na jednotlivé linky 

dopravcovi.

4 Pridanie jednej autobusovej linky po deviatej hodine večer 8 Závodie 2.2.2011

Je potrebný súhlas mesta, nakoľko si Dopravný podnik 

samovoľne nemôţe zmeniť objem výkonov. Pridaním 

spoja vznikajú ďalšie prevádzkové náklady, ktoré musia 

byť kryté zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme. 

Pridanie spoja znamená denný nárast 17 km, čo pri 

kalkulácii 2,15€/km znamená nárast nákladov o 

13.100€/rok.

5
Úprava autobusovej linky č. 30 tak, aby spoje nekončili na ţelezničnej stanici 

(podaná ţiadosť) 
8 Vranie 25.1.2011 Od novembra 2012 bude linka č. 30 predĺţená.

6
Zabezpečiť funkčnosť  rozvádzačovej skrinky na stĺpe verejného osvetlenia – Hliny 

8, Ul. Lichardova 3 , - fa ŢIVO 
1 6.4.2011 Apríl 2011 DPMŢ závada odstránená

7

Zastaralé pouličné osvetlenie potrebuje opravu alebo náhradu za nové. (Asi na ul. 

Černovská) Osvetlenie chodníka na Černovskej 6-11 chýba, osvetlenie, ktoré je od 

chodníka 15m, zakrýva lístie a chodník neosvetľuje. 

4 7.4.2011 DPMŢ

potrebná nová investícia: DPMŢ nedisponuje 

investičnými prostriedkami na rozsiahlejšie opravy, 

rekonštrukciu alebo modernizáciu VO. Finančné 

prostriedky, ktoré sú poskytované Mestom sú pouţité na 

platby za elektrickú energiu, splátky úrokov z úveru a na 

základnú údrţbu, ktorú na základe zmluvy medzi 

Mestom Ţilina, Siemensom a DPMŢ vykonáva firma 

Siemens. Do týchto prostriedkov nie sú zahrnuté 

investičné náklady takéhoto rozsahu.       Odstránenie 

prekrývajúcich konárov zabezpečuje príslušný odbor 

MsÚ.

8 Pouličné osvetlenie – parkovisko Sv. Gorazda – sú prehrdzavené lampy, opraviť. 4 7.4.2011 DPMŢ

potrebná nová investícia: DPMŢ nedisponuje 

investičnými prostriedkami na rozsiahlejšie opravy, 

rekonštrukciu alebo modernizáciu VO. Finančné 

prostriedky, ktoré sú poskytované Mestom sú pouţité na 

platby za elektrickú energiu, splátky úrokov z úveru a na 

základnú údrţbu, ktorú na základe zmluvy medzi 

Mestom Ţilina, Siemensom a DPMŢ vykonáva firma 

Siemens. Do týchto prostriedkov nie sú zahrnuté 

investičné náklady takéhoto rozsahu.

Január-Marec 2011

Apríl 2011
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9 Predĺţenie trasy MHD v dňoch pracovného pokoja aţ k cintorínu 7 Bánová 7.4.2011

Spoje linky č. 21 sú cez víkend vedené aţ na konečnú v 

ranných časoch, kedy je predpoklad nástupu 

pracovníkov do spoločnosti PEZA, resp. odvoz týchto 

pracovníkov vo večerných hodinách.

Predĺţenie spojov zo zastávky Sv. Jána Bosca aţ na 

konečnú je moţné po odsúhlasení Odboru dopravy a 

ÚP, nakoľko dôjde k navýšeniu km výkonov o 1,8 km na 

jeden spoj.

Návrh:

- pri najbliţšej zmene CP predĺţiť 4 spoje za 1 víkendový 

deň aţ na konečnú (orientačné časy - v 10-tej, 12-tej, 14-

tej a 16-tej hodine) ,

- navýšenie km výkonov o 7,2 km za 1 víkendový deň,

- navýšenie km výkonov o 828 km za celý rok (pri 

predpoklade, že rok má 115 dní vo víkendovom režime)

10 Osadiť nové zástavky – pri kultúrnom dome a konečná 7
Ţilinská 

Lehota
3.5.2011

Podľa vyjadrenia odboru dopravy bude v X/2012 

zastávka osadená. Zastávkové prístrešky sú v správe 

mesta Ţilina (Odbor dopravy a ÚP) . Dopravný podnik 

na zastávkach zabezpečuje iba označenie zastávky 

formou dopravnej značky (označníka) , názvom zastávky 

a cestovného poriadku liniek, ktoré zastávku obsluhujú.

Na zastávke „Kortinská“ (pri kultúrnom dome)  je 

zastávkový prístrešok, no je dosť zničený, vyţaduje si 

opravu - viď fotopríloha č. 1.

Na zastávke „Ţilinská Lehota“ je zastávka bez 

prístrešku. No priestorové pomery veľmi nedovoľujú 

prístrešok osadiť - viď fotopríloha č. 2.

11 Spoj MHD č. 29 o 9,40 hod. aby mal trasu ako o 7,00 hod. 7
Ţilinská 

Lehota
3.5.2011 V súčasnosti uţ všetky spoje č. 29 majú rovnakú trasu.

12

Moţnosť sedenia na zastávke ŠTÚROVO NÁMESTIE (pri AUPARKU)

6

Bytčica

27.6.2011
Zastávkové prístrešky sú v správe mesta Ţilina - Odbor 

dopravy - podľa informácií ktoré má DPMŢ , odbor 

dopravy rokuje o osadení sedenia s Auparkom.

13

Riečna ulica doplniť pouličné osvetlenie

7

Bánová

2.6.2011
VO inštalované v častiach Riečna 1 a Riečna 3, 

v časti Riečna 2 nie je VO, dolpnenie je moţné v rámci 

novej investície

SIEMENS preverí funkčnosť inštalovaných osvetlení

14

Umyť zastávku MHD na STS a doplniť bočnú stenu plexisklom

8

Povaţský 

Chlmec

30.6.2011

Zastávkové prístrešky sú v správe mesta Ţilina (Odbor 

dopravy a ÚP). Mesto taktieţ zabezpečuje čistotu 

priestoru zastávky, vývoz smetí a pod. Dopravný podnik 

na zastávkach zabezpečuje iba označenie zastávky 

formou dopravnej značky (označníka), názvom zastávky 

a cestovného poriadku liniek, ktoré zastávku obsluhujú.

Október 2011

15

Chodník hore brieţkom z ul. Obchodnej do zdravotného strediska ŢILPO upraviť 

osadením zábradlia po pravej strane chodníka. Mala to sľúbené pánom riaditeľom 

zdravotného strediska, ale dodnes sa tak nestalo. Pouţitie chodníka je 

nevyhovujúce pre osoby zdravotne postihnuté, pretoţe drţadlo po stene budovy z 

ľavej strany chodníka sa nedá vyuţiť, hlavne v zimných mesiacoch. Nápravy za 

zdravotne postihnutých sa domáhala aj formou článkov v regionálnych novinách. Ak 

tomu tak nie je, potom ţiada zriadiť prevoz týchto zdravotne postihnutých 

občanov, ktorí navštevujú zdravotné stredisko častejšie ako iní obyvatelia, 

zavedením aspoň jedného spoja verejnej dopravy po ulici Vysokoškolákov.

4 6.10.2011

Od novembra 2012 premáva nová linka č. 30 po 

uvedenej ulici.

Máj 2011

Jún 2011
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16

Ţiadosť, aby spoj č. 5 Vlčince – NsP chodil častejšie (chodí len 2-3 x za h).

4 6.10.2011

 Interval na linke č. 5 je kaţdých 20 minút, navyše je 

doplnený odchodmi linky č. 6 - aţ 12 ďalších spojov v 

rannej špičke. Návšteva lekára nie je kaţdodennou 

záleţitosťou a navyše ide plánovanú činnosť, ktorej sa 

dá prispôsobiť výber času odchodu liniek premávajúcich 

do Nemocnice.

17
Občania ţiadajú o úpravu odchodu MHD, linky č. 22, ktorú ţiadosť prikladám v 

prílohe tejto zápisnice. Pozn.- príloha chýba.
8

Brodno, 

Vranie
7.10.2011

Splnené.

December 2011

18
MHD zastávka pri ŢSR-rekonštrukcia, umiestnenie zastávok pred Auparkom. CP 

umiestniť tak, aby bol na prístupnom a viditeľnom mieste.
1 7.12.2011 Poţiadavka o zmene umiestnenia CP splnená.

19

Výbor obyvateľov Domova dôchodcov na ul. Karpatská, (zastupuje 300 občanov         

domova) podal písomný podnet  prostredníctvom poslanca výboru MČ č. 4 a ţiada

Autobus č. 5 z Fatranskej - smer Nemocnica chodí zriedka (l x za 20     min.), a preto 

treba zvýšiť frekvenciu, alebo predĺţiť trasu linky č. 6 (oboma smermi), ktorá 

nezmyselne končí na Martinskej, alebo pri Carefoure a zo zastávky Fatranskej sa nie 

je čím dostať do polikliniky ŢILPO, Nemocnice, či na stanicu a opačne.

4 1.12.2011

Interval spojov na linke č. 5 je kaţdých 20 minút. Keďţe 

nejde o jednu z nosných trolejbusových liniek, máme za 

to, ţe interval je postačujúci. Návšteva lekára v 

poliklinike ŢILPO a dá naplánovať, resp. vie o nej 

cestujúci vopred a môţe si cestovanie prispôsobiť.                                                                       

Linka č. 6. nekončí nezmyslene (bezvýznamne) na 

Matici slovenskej. Dôvodom sú priestorové pomery 

obratiska na Fatranskej ulici, ktoré uţ nie je schopné 

zabezepčiť otáčanie väčšieho početu trolejbusov. V 

dnešnej dobe, kde na Fatranskej končia linky č.5,14 na 

ktorých premáva 10 trolejbusov, sú uţ prevádzkové 

problémy so státím trolejbusov. Vodiči musia 

zhadzovaním zberačov uvoľňovať prejazdnosť stôp, 

ktorých je nedostatok. Počas pracovných prestávok 

musia byť niektoré trolejbusy presunuté na Maticu 

slovenskú. Predĺţením trasy linky č.6, na ktorej jazdia 4 

kĺbové trolejbusy na Fatranskú, by sa situácia na 

obratisku Fatranská ešte viacej skomplikovala, resp. by 

nastal stav, ţe by sme neboli schopní zabezpečiť 

bezpečné odstavenie trolejbusov medzi spojmi.

Apríl 2012

20

V novom CP MHD bol odchod posledného spoja do Zástrania z mesta zmenený, 

cestujúci ho nestíhajú – ţiadať úpravu (na 22,30 hod.) pri zmene CP 1.9.2012 

8

Zástranie

25.4.2012

SPLNENÉ- Do 15. 6. odovzdali občania 15 

anketných lístkov s pripomienkou ku spojom MHD 

(občanom bolo doručených  250 kusov). Tieto boli 

odovzdané riaditeľovi DPMŢ. Na základe toho bol 

odchod linky č.27 zo zastávky Hurbanova 

posunutý z 22.23 na 22.30

September 2012

21 Doriešiť konečnú zástavku MHD. 7
Ţilinská 

Lehota
4.9.2012

Bude osadená v X/2012

22

Autobus MHD pre deti do ZŠ Budatín

8

Povaţský 

Chlmec

27.9.2012

Koncom Augusta nám bola doručená ţiadosť z MsÚ, 

odboru školstva a mládeţe o zavedenie školského spoja 

pre deti z Povaţského Chlmca ku ZŠ Budatín. Na túto 

poţiadavku sme odpovedali zamietavým stanoviskom, 

ktoré prikladám do prílohy.

Október 2012

23

Stĺpy verejného osvetlenia nie sú v Ţiline očíslované. Pán Chromiak mal rozumnú 

pripomienku: ak by sa stĺpy očíslovali, uľahčilo by sa preverovanie i nahlasovanie 

nefunkčných stĺpov osvetlenia. Náklady na očíslovanie stĺpov nie sú vysoké.

Úloha: Očíslovať stĺpy ţilinského verejného osvetlenia.

2 3.10.2012

V roku 2013 sa začte postupná modernizácia 21 

mestských častí v Ţiline. Počas modernizácie dôjde aj k 

postupnému očíslovanie jednotlivých stĺpov verejného 

osvetlenia.
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24

Ţiadosť o doplnenie cetsovného poriadku MHD č. 27 od 1.1.2013- pridanie spoja o 

21.30 zo Ţiliny

8

Zástranie

24.10.2012

Evidujme poţiadavku občanov Zástrania z prieskumu 

vykonaného poslankyňou p. Smikoňovou. Pridanie spoja 

zvaţujeme od 1.4.2013 v závislosti od nájdenia moţnosti 

úspory kilometrov na iných linkách a zároveň 

neprekročenia ročného objemu kilometrických výkonov 

objednaných Mestom Ţilina.

November 2012

25

Prosím opraviť lampu verejného osvetlenia pozdĺţ paneláka 1 669, ul. Sv. Gorazda. 

Slúţi od roku 1972, jej kryt je rozbitý, plech zhrdzavený. Môţe spadnúť na deti idúce 

do školy alebo na zaparkované autá.

4 8.11.2012 Po zaevidovaní predmetnej poţiadavky bola závada 

odstránená 9. januára 2013.

26

Umoţniť (vydať povolenie) občanom na ul. Školský dvor pripojenie na verejné 

osvetlenie s vyuţitím existujúceho betónového stĺpu v ich vlastníctve, realizácia by 

bola na ich vlastné náklady, zlepší sa osvetlenie celého veľkého priestranstva.

6 Bytčica 7.11.2012

Jedná sa o verejné priestranstvo a zlepšenie osvetlenia 

daných priestorov. K vydaniu povolenia zo strany 

prevádzkovateľa nie sú ţiadne výhrady. Po namontovaní 

a uvedení do prevádzky je potrebné dané osvetľovacie 

teleso zaviesť do majetku mesta.

Po jednaní s dopravným odborom Mesta bude v 3.týţdni 

vykonaná obhliadka daného miesta, kedy sa dohodne 

termín osadenia osvetľovacieho telesa.

27

Doplniť CP spoja č. 27:preveriť moţnosti pridať spoj okolo 21.30 zo Ţiliny do 

Zástrania (pre predavačky v obchodných domoch, aj Zádubnie)

8

Zástranie

28.11.2012

Evidujme poţiadavku občanov Zástrania z prieskumu 

vykonaného poslankyňou p. Smikoňovou. Pridanie spoja 

zvaţujeme od 1.4.2013 v závislosti od nájdenia moţnosti 

úspory kilometrov na iných linkách a zároveň 

neprekročenia ročného objemu kilometrických výkonov 

objednaných Mestom Ţilina.

December 2012

28

Osadiť automat na cestovné lístky MHD v lokalite Námestia hrdinov v smere do 

mesta.

8

Budatín

7.12.2012

Osadenie predajného automatu v danej lokalite  je v 

súčasnej dobe nereálne. V minulosti predajný automat tu 

bol osadený avšak bol odcudzený. Po jeho odcudzení  

neuvaţujeme o jeho znovu osadení nakoľko DPMŢ ani 

nemá náhradný automat. Celková cena automatu je asi 

5000 €.  Automat počas prevádzky na danom mieste  

vykazoval najviac chybových hlásení, otrasov a 

násilných poškodení.  Zároveň uvedený automat patril 

k najmenej vyuţívaným v rámci celého mesta Ţilina.

Február 2013

29
Chýbajú dve lampy verejného osvetlenia na stĺpoch v bočných uličkách pri KD.

7
Ţilinská 

Lehota
5.2.2013

30

Ţiadosť obyvateľov Záhradníckej ulice o domontovanie verejného osvetlenia na 

existujúce stĺpy od kriţovatky s Malinovou ul. smerom hore, t.j. na Bytčicu.

Mená rodín, ktoré to ţiadajú:Matušík Albín,Krasnec Dušan, Štercl, Chodelka 

Emil,Daníšek Peter,Veselý Vladimír

7

Bánová

7.2.2013
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Poţiadavky obyvateľov mestských častí - NEZARADENÉ k odboru
Poţiadavka VO Miestna časť Dátum Termín Zodpovedný Stav plnenia

1 Úprava brehov Rajčanky a Bitarovského potoka 7 10.2.2011

2 Regulácia Zadubanského potoka v celej dĺţke obce 8 Zádubnie 2.2.2011

3

Potok Na Hôrke  - prehĺbenie a regulácia, následná obnova koryta pod cestou II/507 

a ul. Hlavná a Na Majerisku aţ do vyústenia v rieke Kysuca. Do potoka je vyústená 

daţďová kanalizácia IBV Hájiská (výstavba min. 52 RD), strechy, vydláţdené dvory, 

ulice. Kapacita potoka je uţ teraz nedostatočná a potok sa vylieva uvedenými 

ulicami a do priľahlých dvorov. 

8
Povaţský 

Chlmec

4

Zabezpečiť cestou Povodia Váhu reguláciu potokov v Brodne a vo Vraní, ktoré po 

minuloročných povodniach značne poškodili mosty, miestne komunikácie 

a v prípade ďalších povodní je nebezpečenstvo vzniku ďalších škôd (vhodná by bola 

urýchlená obhliadka komisiou, na ktorú ţiadame prizvať poslanca) 

8
Brodno a 

Vranie
1.2.2011

Realizácia inţinierskych sietí na ul. Ovocinárska 6 15.2.2011

5

V časti zvanej Podskalica, ale i v iných úsekoch sú občania napojení na tzv. školský 

vodovod. Podľa uţívateľovtohto vodovodu dochádza k nesprávnemu rozúčtovaniu 

spotrebovanej vody na osobu a mesiac vo výške 55m3 a preto ţiadajú, či je moţné 

na vlastné náklady zabudovať vodomer, ktorý by im následne zapečatil zodpovedný 

pracovník a na základe toho by potom platili reálne za spotrebovanú vodu.

8 Brodno 6.4.2011

6

Zabezpečiť odvod povrchových vôd z ulice Kapustná popod druţstvo, pretoţe tu 

ţeleznice tento odvod bez vysvetlenia prerušili. Pri zvýšených zráţkach hrozí 

nebezpečie zatopenia ulice Kapustná.

8 Brodno 6.4.2011

7 Oprava kanalizácie 7 Stráţov 1.3.2011

8 Stav a vyuţitie priestorov skládky škvarového odpadu z teplární (Popolček) 6 Bytčica 31.1.2011

9 Moţnosť dobudovania verejnej kanalizácie, ulica Na stanicu  6 Bytčica 31.1.2011

10

11
Stav mostíka na Hanušovskej ul , ktorý svojím priepustom spôsobuje riziko 

zatápania a vylievania potoka
6 Trnové 12.4.2011

12
Presadiť u SAD opätovné zriadenie zastávky autobusov idúcich do Čadce, Turzovky 

a Novej Bystrice na existujúcej zastávke Brodno, ako to bolo v minulosti 
8 Vranie 25.1.2011

13 Odhlučnenie od ţeleznice -  ul. Ţelezničná 8 Budatín Záleţitosť ŢSR 

14
Dobudovať rozvody vody a plynu na ul. Stračia pre 4 rodinné domy a na ul. Ďatľová 

k 4 rodinným domom  
8 Vranie záleţitosť Sevaku, SPP a obyvateľov

15
Vyriešenie kanalizácie- do doby vyriešenia zabezpečiť odvoz „fekálií“ za cenu 

stočného pre občanov, ktorí nemajú zavedenú kanalizáciu 
8 Vranie

16 Dopyt občana: „V akom štádiu je výstavba v medzibloku na ul. Piešťanskej?“ 4

17
Oprava komunikácií v súvislosti s rekonštrukciou ţeleznice – ul. Slovenských 

dobrovoľníkov – ťaţké mechanizmy chodili počas výluky cez školský majetok. 
8 Budatín

18
Čistička odpadových vôd pre TJ – futbalový oddiel Povaţský Chlmec – rozpočet na 

čističku 1850 € z toho 50% uhradí TJ
8

Povaţský 

Chlmec

Apríl 2011

Január-Marec 2011

Investičné a neinvestičné zámery
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19

Bytčianska ulica (cesta II/507) – urobiť rigol s mreţou v úseku 200 m, v zátačke (od 

rodinného domu Badány po rodinný domu Dlugoš), urobiť rigol s mreţou na 

Bytčianskej ulici vedľa nového chodníka (voda stojí na vozovke a autá špliechajú na 

chodcov), vyregulovať rigol na Bytčianskej ulici po druhej strane

8
Povaţský 

Chlmec

20
Príspevok na fekálne vozidlo – čerpanie ţumpy je veľmi nákladné, vedenie meste 

ţiadame o spoluúčasť do výšky vodného a pomoc na získanie vozidla
8

Povaţský 

Chlmec

21
Harmonogram autobusov MHD upraviť – pridať spoje podľa poţiadaviek občanov po 

predchádzajúcej verejnej diskusii 
8

Povaţský 

Chlmec

22
LESOPARK CHRASŤ- zákaz vodiť psov, znečisťujú okolie a napádajú beţcov, dať 

do VZN
6 Bytčica 2.5.2011

23

Občania z ulice Pri Celulózke poţadujú, aby začalo mesto Ţilina rokovania s SPP o 

realizácii verejného plynovodu do tejto ulice, rovnako so SEVAKom o realizácii 

kanalizácie.  V tejto ulici je minimálne 7 odberných miest.

6 Mojšová Lúčka 17.5.2011

24
Na Námestí sv. Bosca po pravej strane vybudovať prípojku vodovodu, aj na ulici 

Mesačná
7 Bánová 7.4.2011

25 Riešiť vytápanie vodou ulicu Do Stošky v čase prívalových daţďov 7 Bánová 7.4.2011

26 Potok od cintorína k Rajčianke vyčistiť 7 Závodie 14.4.2011

27 Pri materskej škole v kanáli je pravdepodobne hniezdo potkanov 7 Závodie 14.4.2011

28
Preveriť umiestnenie kameňov pri plotoch na ulici Pod sadom, Juraja Závodského 

(pri pošte)
7 Závodie 14.4.2011

29 Údrţba a čistenie kanalizácie 7 Závodie 14.4.2011

30 Kanalizácia – dokončiť 7 Ţilinská Lehota 3.5.2011

31 Rajčanka – veľké nánosy – treba vyčistiť jej tok a súčasne aj brehy 7 Stráţov 10.5.2011

32 Ţiadať vyjadrenie ku poţiadavke na úpravu stránkových hodín na pošte v Budatíne 8 Povaţský Chlmec28.4.2011

33
Napísať výzvu primátorovi, aby nesúhlasil s predĺţením činnosti smetiska a ţiadal 

ukončenie činnosti smetiska v súlade so zákonom
8 Povaţský Chlmec28.4.2011

34
Opakovane vyzvať VÚC na vyčistenie odvodňovacích šácht a rigola pozdĺţ 

Bytčianskej ulice (rokovanie poslankyne dňa 3.3.2011 na VÚC bez výsledku)
8 Povaţský Chlmec28.4.2011

35

Urgovať úpravu ţľabov pri predajni Jednota, (vlastník údajne Jednota), aby v zime 

nedochádzalo ku vytváraniu súvislej ľadovej plochy pred predajňou a na priľahlej 

časti ulice.

8 Zástranie 29.4.2011

36 Pobúrenie nad zamietnutým odvolaním na plynovod z Hôrok do Pov. Chlmca 8 Povaţský Chlmec26.5.2011

37 Kde zmizol mramor s podstavca sochy andreja Hlinku? Citované z listu občana

38
Medzi Kauflandom a ŢILPO zo strany Vlčiniec, Obchodná ulica, výmeníčka, priestor 

je zdevastovaný
4 2.6.2011

39

V rámci realizácie kanalizácie sa mení aj vodovodné potrubie v ulici Rakové, v úseku 

AA – 4.2.1. Na základe podnetu občanov je potrebné preveriť potrebu výmeny 

potrubia aj v úseku AA-4.2, kde je pôvodné potrubie oveľa staršie a je obsypávané 

škvárou, pričom vykazuje časté poruchy. S týmto podnetom je potrebné sa obrátiť na 

SEVAK Ţilina.

6 Trnové 7.6.2011

40
Záhradnícka ulica, Jedľová ulica, Mesačná ulica, Námestie J. Bosca po pravej 

strane dorobiť vodovod
7 Bánová 2.6.2011

41 Dobudovanie kanalizácie – nie všetky ulice sú napojené na existujúcu kanalizáciu. 6 Bytčica 1.8.2011

August 2011

Máj 2011

Jún2011
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42 Osloviť SSP o zavedenie plynu do Ţilinskej Lehoty 7
Ţilinská 

Lehota
7.2.2012

Október 2012

43
P. Horváth z Brodna sa sťaţuje na štátne organizácie (napr. ZMOS), ţe sú 

nefunkčné a je nutné ich zrušiť
6 Bytčica 10.10.2012

736 Oprava regulácie potoka medzi Závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot 7 Závodie 13.9.2012 nepatrí do kompetencie mesta 

687
Vyčistenie miestneho potoka vo Vraní v správe Povodia Váhu a vykonať kontrolu zo 

strany ţivotného prostredia a odboru dopravy
8

Brodno, 

Vranie
20.6.2012 vodné toky spadajú pod SVP, š.p.

678 Oprava regulácie potoka medzi závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot 7 Závodie 14.6.2012 nepatrí do kompetencie odboru dopravy

669

Problém s prepadnutou kanalizáciou, ktorá prechádza popod detské ihrisko. SEVAK 

na tomto ihrisku identifikoval problém, ktorý je moţné odstrániť len vjazdom na 

ihrisko. Jestvujúci vjazd je úzky a nie je moţné cez bránku prejsť s technikou 

SEVAKu. Keďţe ihrisko je vo vlastníctve VHV,š.p., je potrebné poţiadať ich o 

umoţnenie vstupu na pozemok a úpravu vjazdu na pozemok.

6
Mojšová 

Lúčka
26.6.2012 nepatrí do kompetencie odboru dopravy

668

Neuzatvorený vodovod pri bývalom zariadení staveniska, z ktorého permanentne 

vyteká voda. Je potrebné vodovod zlikvidovať, alebo uzatvoriť prívod vody tak, aby 

to bolo trvalé riešenie.,

6
Mojšová 

Lúčka
26.6.2012 nepatrí do kompetencie odboru dopravy

626

V diskusii vystúpil pán Kuchár, ktorý uviedol, ţe medzi rodinnými domami jeho syna 

č.s. 394 a domom Františka Barčíka je poškodená ţelezná rúra vloţená v potoku a 

neodvádza vodu a je hrozba zatopenia majetku spomínaných rodinných domov. 

Preto poţiadal, aby túto skutočnosť poslanec oznámil Mestu Ţilina na odstránenie 

nedostatku.

8
Brodno, 

Vranie
26.4.2012

jedná sa vodný tok, kde nie je kompetencia mesta čistiť, 

uvedená regulácia patrí do kompetencieSVP, š.p.

587 Oprava regulácie potoka medzi závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot 7 Závodie 12.4.2012 Vecne nepatrí odboru dopravy, ale SVP, š.p. 

371
Občania navrhujú , aby sa pri vstupe do Mojšovej Lúčky umiestnila orientačná 

tabuľa, na ktorej budú smerovníky k jednotlivým uliciam
6

Mojšová 

Lúčka
18.10.2011 nepatrí odboru dopravy

333
Riešiť so SEVAK – om kanalizáciu nakoľko pri daţďoch, keď sa zdvihne hladina, 

vteká kanalizácia do rodinných domov
7 Stráţov 13.9.2011 nepatrí odboru dopravy

303
Bytčický potok – vyčistenie, úprava mostíkov, regulácia. Spolupráca s Povodím 

Váhu (správca toku).
6 Bytčica 1.8.2011

moţnosť úpravy mostíkov v roku 2012 / vzhľadom na 

finančné moţnosti mesta/

304 Návrh na zmenu otváracích hodín na pošte. 6 Bytčica 7.11.2012

305

Projekt na Spoločenské centrum- prízemná budova kontajnerového typu na 

všestranné vyuţitie pre deti, dospelých aj seniorov- relaxačné cvičenie, ping pong, 

výdaj stravy, spoločenské stretnutia, oslavy, kary, školenia, sluţby-kaderníctvo, 

pedikúra...

8
Povaţský 

Chlmec
22.11.2012

306
Osadiť výtlačné zariadenie v miestnom vodovode na ulici Vyšný koniec v Brodne, 

kde je nedostatočný tlak vody a na konci ulice nie je tlak ţiadny.
8 Brodno 21.11.2012

307 Dobudovať kanalizáciu v celom Brodne. 8

Brodno, 

Vranie 21.11.2012

308

Zabezpečiť aby pri odkaľovaní vodovodu v Brodne firmou SEVAK bola voda 

vypúšťaná tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu regulácie potokov a súkromných 

pozemkov.

8
Brodno, 

Vranie
21.11.2012

309 Vybudovať rozvod vody na ulici Pod Skalicou v Brodne. 8
Brodno, 

Vranie
21.11.2012

310 Dobudovať rozvod vody na ulici K Rochovici a Ďatľovej vo Vraní. 8
Brodno, 

Vranie
21.11.2012

Február 2012
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311
Obnoviť informačnú skrinku pri zástavke MHD Poľná a zverejniť aktuálne informácie 

pre občanov (napr. predstavenia Mestského divadla a rôzne aktivity Mesta).
2 7.12.2011 spravujú poslanci
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