Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor vnútorných vecí
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

Január-Marec 2011

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

Apríl 2011
Ústredňa miestneho rozhlasu má poškodený mikrofón, vyhlasovanie je nefunkčné a je
2
potrebné opraviť ho.
3 Osadenie informačnej tabule na Vlčincoch II.
Pred kultúrnym domom je treba realizovať verejnú tabuľu, na ktorej budú môcť byť
4 umiestnené oznamy mesta a spoločenských organizácií. V celom Trnovom žiadna
takáto tabuľa nie je .

5

Vyhlasovať termíny stretnutí s občanmi prostredníctvom verejného rozhlasu aj
rozmiestnenie veľkokapacitných kontejnerov

Správca obecného rozhlasu, p. Špitálnik, upozorňuje na riziko spadnutia stĺpu rozhlasu
6 v mieste ul. Dolná Trnovská, kde hrozí jeho spadnutie priamo na hlavnú cestu. Je
potrebné okamžite riešiť ako havarijnú situáciu.
Investičné a neinvestičné zámery

1

6

9.2.2011

Mojšová
Lúčka

4
6

19.4.2011

Apríl 2011

10.2.2011
Trnové

15.3.2011

6

Bytčica

14.3.2011

6

Trnové

12.4.2011

Máj 2011

Apríl 2011

OVV

1. Ak ide o VO- ten je daný rozhodnutím MZ. Podľa veľkosti VO je určený počet poslancov(podľa počtu
obyvateľov).Zmena možná 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- každé voľby majú presne daný najvyšší možný počet voličov v okrsku. Postupuje sa na
základe legislatívy týkajúcej sa volieb.

OVV

Vybavené.

OVV

Vybavené. Tabuľa sa nachádza na zastávke MHD, ul. Cyrila a Metoda.

OVV

Vybavené. V Trnovom sú 3 poslanecké tabule, ul. Horná Trnavská, pri cintoríne, pri kultúrnom dome.

OVV

Podľa platnej „Smernice pre vyhlasovanie oznamov vo verejnom rozhlase mesta Žilina č. 8/2011“ zo dňa 01.01.2012
sa oznamy na základe požiadavky poslanca vyhlasujú bezplatne, pokiaľ sa oznam netýka komerčného záujmu. Na
pokyn poslanca sa oznam (potrebné informácie) vyhlasujú bezplatne, pretože sa tieto informácie týkajú občanov v
obci (stretnutie s poslancom), prípadne sú to informácie, ktoré poslanec považuje za potrebné zverejniť
prostredníctvom obecného rozhlasu. Oznam o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov (čistota v obci) je
bezplatný. Ak sa jedná o zber papiera , zber železa a pod. ide o komerčný oznam a tento je spoplatnený (zisk pre
komerčnú spoločnosť - tento oznam je spoplatnený za každý oznam je inkasované 5,- € pracovné dni a 10,-€ víkend
alebo sviatky)

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

Údržba poslaneckej skrinky na Vlčincoch II. bola vykononaná. Vybudovanie ďalšej poslaneckej skrinky na Vlčincoch
III. – podľa finančných možností 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.

8

Uvítanie občanov Mesta Žiliny Pamätnou knihou, ktorá umožňuje vpisovanie údajov o
dieťati, vkladanie obrázkov, priestor pre jeho tvorbu a pod.

4

OVV

Pamätnú knihu evidujeme a používame ju za účelom slávnosti (uvítanie detí do života, životné 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

Považský
Chlmec

OVV

Ústredňa bola vymenená za novú, rekonštrukcia siete bude realizovaná podľa finančných možností mesta.

8

Vranie

OVV

Závisí od finančných možností mesta

8

Zástranie

OVV

Opravy havarijných stavov sa vykonávajú priebežne- akonáhle je nahlásená porucha, kontaktuje sa firma, ktorá
poruchu odstráni.

11

Pravidelná údržba miestneho rozhlasu, prebudovanie skorodovaných a padajúcich
stĺpov na rozvod signálu rozhlasu bezdrôtovým spôsobom

12 Rozhlas – oprava, údržba
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13 Zabezpečiť výmenu rozhlasovej ústredne v Brodne (doterajšia má viac ako 40 rokov)
Máj 2011
14 Umiestniť tabuľu pre oznamy občanom ku kostolu
Umiestnenie informačnej tabule pre občanov ku predajni Coop Jednota na ulici K
15
cintorínu

5.9.2013/9:04

8

Brodno

OVV

Závisí od finančných možností mesta, v rozpočte sú momentálne finančné prostriedky iba na havarijné stavy.

7

Bánová

7.4.2011

august2011

OVV

Tabuľa vyrobená a osadená na námestí.

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.
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor ekonomický
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

Január-Marec 2011
1
Cena prepoja cez ul. Cyrila a Metoda na ul Černovská

4

3.3.2011

2

6

1.2.2011

1

6.4.2011

OE

4

7.4.2011

Apríl 2011 OE

Poskytnutie informácie o daniach, ktoré mestu Žilina platia obyvatelia mestskej časti

Apríl 2011
3
Priebežné čistenie komunikácií a čistenie po zimnej údržbe - fakturácia – kritické
postrehy – kontrolovať fakturáciu čistiacich prác na komunikáciach a ich úhradu, na
web. stránke mesta doplniť a občanom sprístupniť konkrétne údaje o čistení.
4

2. Manželia Mgr. Jozefína Kadašiová a Mgr. Karol Kadaši, bytom B. S. Timravy č.
950/11, 010 08 Žilina, tel. 0944 442 829, obaja na dôchodku, na základe
telefonického vyžiadania o stretnutie dňa 22. 03. 2011 požiadali JUDr. Gabrielu
Hamalovú, predsedkyňu výboru o udelenie výnimky z tvrdosti VZN Mesta Žilina č.
26/2009, ktorý upravuje platby za komunálny odpad. Pri stretnutí predložili list MsÚ v
Žiline č. 6726/2011-11452/2011-OFM-ZICH zo dňa 11. 03. 2011 s označením
vybavujúceho Ing. Staškovan, ktorým nebolo žiadosti uvedených manželov
vyhovené. Z ich prejavu bolo zrejmé, že na uvedenej adrese v paneláku žijú v
zimnom období (pol roka) a v ostatnom čase (pol roka) žijú v staršom rodinnom dome
na dedine, mimo územia mesta Žiliny, kde im obec umožnila za komunálny odpad
platiť polovicu. Preto žiadajú aj Mesto Žilina o opätovné prehodnotenie
predchádzajúceho listu a žiadajú 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. Žiadajú po opätovnom prehodnotení
ich skutočnej životnej situácie o výnimku z tvrdosti uvedeného VZN tak, že by platili
za komunálny odpad polovicu z vymeriavacieho základu, ktorý by pripadol im
zaplatiť, teda cca 22.00 € za oboch na kalendárny rok. Uvedení manželia, učitelia na
dôchodku sa obrátia na MsÚ opäť s požiadavkou o prehodnotenie predchádzajúceho
vybavenia ich veci. (VO4, 7.4.2011)

Máj 2011
5

Zodpovedný

Poznámka
Nie je možné zo strany OE riešiť, ide o požiadavku na
stavebný projekt.
Spracované a odovzdané žiadateľovi.

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

Vybavené listom Primátora zo dňa 21.4.2011. Ich
žiadosť bola taktne zamietnutá z dôvodu uzplatnenia
platného VZN a zákona. Žiaľ Mesto neuplatňuje takúto
výnimku, skúsime navrhnúť mechanizmus do novely
VZN, ale je to dosť problematické z dôvodu vysokého
rizika zneužívania.

4

5.5.2011

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, že ulica je úzka.
Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu
dopravnou nehodou. Žiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu,
umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s
týmto upozornil, že majú vedomosť o tom, že v bytoch býva viac osôb, častokrát
nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám zrejme
nezákonne, ktorí tiež za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so správcom
obytných domov vykonať kontroly užívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť
príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu.

5.9.2013/9:04

termín
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OE

OE nemôže zo zákona vykonávať takúto kontorlu,
podnet je treba odstúpiť na odbor Dopravný a odbor
Právny a majetkový.
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6

4

5.5.2011

OE

OE

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

7

6

Bytčica

2.5.2011

6

Bytčica

5.9.2011

Otázka pre p.primátora „Prečo chce finančne zabezpečiť chod MSHK vo výške
100%?“

V zásade to nie je problem, žial 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.
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 využívaný na 50% (žetón na označenie koša, ak je prázdny).

5.9.2013/9:04
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Pokial mam informacie, je to vybavene, nie je mozne
vyhoviet, nas system to neumoznuje a je to dnes techn.
nerealizovatelne.
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor životného prostredia
Požiadavka

VO Miestna časť

Január-Marec 2011
1
Rozširovanie zelene v meste- sústavné a systematické

Dátum

1

2.2.2011

2

Vykonať pasportizáciu mestskej zelene, vydať oficiálny zoznam zelene

1

23.2.2011

3

Nedovoliť prekrytie Všiváka v parku

1

40597

termín

Zodpovedný

Poznámka
vykonáva sa
pasportizácia je vykonaná, priebežne sa dopĺňa a
aktualizuje
v riešení
postupuje sa podľa Zákona č. 543/2002 O ochrane
prírody a krajiny a VZN č.8/2010 o správe, tvorbe,
údržbe a ochrane zelene
na území mesta Žilina
postupuje sa podľa Zákona č. 543/2002 O ochrane
prírody a krajiny a VZN č.8/2010 o správe, tvorbe,
údržbe a ochrane zelene
na území mesta Žilina
Neexistuje právna norma podľa ktorej by bolo možné
schváliť „nedotknuteľnosť“ zelene. Existujúcu zeleň
budeme chrániť a zároveň aj vhodne a primerane
ošetrovať.

4

Zabrániť devastácií zelene

1

23.2.2011

5

Zvýšiť ochranu zelene

1

23.2.2011

1

23.2.2011

2

2.3.2011

vykonané v marci
fin. náklad na DI bol 103 045 eur, na revitalizáciu parku
je objednaná projektová dokumentácia, ktorá je
momentálne spracovávaná

6
7

Schváliť nedotknuteľnosť zelene - hlavne mestských parkov
Zabezpečiť výrub dvoch označených stromov (čerešne) na ul. Gabajova 30.

8

Informovať, v akom štádiu je štúdia revitalizácie Bôrického parku a aký bol finančný
náklad na realizované detské ihrisko, či je stavba už dokončená a skolaudovaná

2

2.2.2011

9

Úprava prekážajúcich konárov zelene brániacich prístupu a viditeľnosti informačnej
tabule VO č. 4 pri zastávke MHD Vlčince II. pri reštaurácii Kazačok

4

10.2.2011

10

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 užitočných funkcií.
Každý druh má svoju dobu životnosti a po jej uplynutí
máme možnosť staré dreviny nahradiť novými, a to už
zo sortimentu nealergénnych druhov. Lipa je
odstránená.

4

3.3.2011

Podľa VZN 25/2009 2x do roka

Výrub topoľov, spôsobujú alergie. Odstránenie starej lipy rozdvojenej bleskom
11 Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov aspoň 3x ročne
12
13
14
15
16
17
18

Zabezpečenie údržby a čistoty nezastavaných pozemkov na sídlisku, povinná údržba
súkromných pozemkov pod hrozbou sankcií
Kontrola kosenia trávy na súkromných pozemkoch minimálne 2x do roka
Prítomnosť divej zveri na sídlisku
Oprava a uvedenie do pôvodného stavu majetku obyvateľov, ku ktorému dochádza
pri realizácii kanalizácie
Zmena umiestnenia kontajnerov na ul. K vodojemu a Na Lány – pri súkromných
pozemkoch
Častejšie pristavenie veľkokapacitných kontajnerov - kvartálne
Častejšie umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov

5.9.20139:04

vykonané vo februári

5

vykonáva sa

5
5

vykonáva sa podľa potreby
v riešení

6

1.2.2011

V riešení
v riešení

8

Budatín

1.2.2011

8
6

Budatín

1.2.2011
15.2.2011
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Podľa VZN 25/2009 2x do roka
Podľa VZN 25/2009 2x do roka

573

Smetisko pri zastávkach HYZA- pri autobusových zastávkachna oboch stranách
cesty I./18 dlhodobo chýbajú odpadkové koše alebo kontajnery. Dôsledkom je čoraz
19
viac znečistené okolie. Je potrebné okolie vyčistiť a umiestniť na každú 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

Ochrana majetku občanov pred divou zverou
Požiadať majiteľa píly v Bánovej o odpratanie materiálu z mestského pozemku
Odstránenie ihličnatých stromov na ul. Martina Benku
Úprava verejnej zelene v obci Bánová – orezanie stromov
Kosenie brehov Rajčianky
Likvidácia čiernych skládok
Veľkokapacitné kontajnery aspoň 4x do roka
Orezanie stromov pri vyhni- padajú veľké konáre- možnosť úrazu. Orezanie stromov
28 v parku medzi ul. Jabloňová a Jedľová, event. dať povolenie pre p. Mangu, ktorý by
to orezal aj sám.

7
7
7
7
7
7
7

Strážov
Strážov
Závodie

7

Bánová

29 Revitalizácia parku ul. Závodského
30 Častejšie umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov

7

Závodie

31 Ošetrenie lipy pri kaplnke

8

32

8

21
22
23
24
25
26
27

7

Zamedzenie prístupu autám (výkop?) k čiernej skládke medzi Budatínom a Brodnom
33 Orez vry (vŕby?) pri škole a potoku
8
Informácia o tom, kto môže zrušiť skladisko starých mechanizmov a stavebného
34
8
odpadu pod kostolom
35 Riešenie kanalizácie a vypúšťania žúmp z rodinných domov na ul. Spodnú
8
36 Informácia o cene projektu na kanalizáciu pre Považský Chlmec
37

8

Občania upozorňujú na vznikajúcu čiernu skládku drobného stavebného odpadu
v blízkosti domov na ul. Pod Laščeky a Za Chlmcami pri kameňolome

odstraňovanie podľa finančných možností
Podľa VZN 25/2009 2x do roka

1.2.2011

vzhľadom na finančné prostriedky mesta sa v budúcom
roku nepočíta s revitalizáciou parku
Podľa VZN 25/2009 2x do roka
lipy pri kaplnke sú v dobrom zdravotnom stave, na jar
budú ošetrené od suchých konárov

1.2.2011

čiastočná likvidácia skládky podľa finančných možností

2.2.2011

orezané
apríl-postúpené na ObŽP, prešetriť stav, koná Obvodný
pozemkový úrad

25.1.2011

žumpy sú v kompetencii stavebného odboru

27.1.2011

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

24.2.2011

odstránené

8

Považský
Chlmec

24.2.2011

pokosené

Vranie,
Brodno

1.2.2011

Považský
Chlmec

27.1.2011

v zimnom období sa vývoz vykonáva podľa VZN
25/2009

Považský
Chlmec

27.1.2011

konzultácia s poslancom

Zabezpečiť informovanie občanov o možnosti vybudovania vlastných čistiarní
8
odpadových vôd tam, kde sa nepočíta s vybudovaním verejnej kanalizačnej siete
a informovať o možnosti príspevku mesta Žilina na vybudovanie týchto čistiarní
Zabezpečiť odvoz odpadu z ul. Na Hôrke – občania musia zvážať odpad ku
40 Bytčianskej ceste, pretože ťažké vozidlá T+T nie sú schopné vyjsť k rodinným
8
domom
39

5.9.20139:04

2.3.2011

Zástranie
Zástranie
Považský
Chlmec

Brehy Rajčianky sú v správe povodia Váhu

Považský
Chlmec

ktorého by boli vlastníci povinní zabezpečiť ich kosenie

41 Umiestňovanie veľkoplošných kontajnerov aj pri bytovkách na ul. Bytčianska

Zádubnie

neaktuálne

marec-vykonané

10.2.2011
Budatín

treba konkretizovať lokality
odstránené
dreviny boli orezané

8

Občania upozorňujú na zanedbané pozemky na Lánoch, sú znehodnotené blízkou
38 skládkou, nevyužité, buriny sa šíria do záhrad, žiadajú informáciu o VZN, podľa

8.2.2011
10.2.2011
10.2.2011
10.2.2011
1.3.2011
1.3.2011
2.3.211

8
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(povoľovacím orgánom ČOV je ObÚ ŽP)

673

42 Umiestnenie dvoch odpadkových košov na zastávky SAD (STS)

8

43 Zabezpečiť kontajner na sklo

8

Predložiť projekt kanalizácie Považského Chlmca a účasť zodpovedného pracovníka,
ktorý by mohol podať vysvetlenie k projektu na ďalšom stretnutí s občanmi dňa
44
1.6.2011. Ide o informáciu, či je na túto kanalizáciu možné napojenie občanov
Budatína.
45 Informácia o cene projektu na kanalizáciu pre Považský Chlmec

Považský
Chlmec
Považský
Chlmec

27.1.2011

odbor dopravy

25.2.2011

Vybavené

23.3.2011

info na odbore fondov EÚ

8

27.1.2011

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

1

6.4.2011

OŽP

Odbor dopravy, požiadavka postúpená

2

6.4.2011

OŽP

Mesto podalo odvolanie voči rozhodnutiu v zákonnej
lehote

4

7.4.2011

OŽP

v riešení
Ak sú na sídliskách stromy a kry, ktoré majú silný
alergénny potenciál, ale inak sú zdravé, neodporúčame
ich výrub, lebo plnia mnoho ďalších užitočných funkcií.
Každý druh má svoju dobu životnosti a po jej uplynutí
máme možnosť staré dreviny nahradiť novými, a to už
zo sortimentu nealergénnych druhov. Predmetné
dreviny boli na jar 2012 orezané od suchých konárov a
preto v najbližšej dobe neuvažujeme o ich výrube.

8

Budatín

Apríl 2011

Zabezpečiť a udržiavať čistotu mesta, zelene – vznesené kritické pripomienky - napr.
na Ul. Lichardovej nebolo včas nahlásené/oznámené čistenie, autá boli zaparkované,
46 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.
Poslanci volebného obvodu č. 2 v zastúpení občanov požadujú, aby Mesto Žilina
využilo všetky právne prostriedky a zabránilo realizácii zatrúbnenia potoka „Všivák“
47
v časti parku Bôrik najneskôr do 19. 04. 2011 v zmysle rozhodnutia ObÚ ŽP Žilina
č. A/2011/00054-8/ObÚŽP/Pch.
48 Žiadať na Starý cintorín kontajner na sklo.

49

Topole na ul. Sv. Gorazda – odstrániť, ich korene narúšajú asfaltový chodník,
podobne i pred herňou, poškodzujú zdravie alergikom.

50 Potraviny Koruna- pozostatky od stavbárov sťažujú prístup.
51 Viac propagovať separovaný zber.

52

4

7.4.

OŽP

4
4

7.4.2011
7.4.2011

OŽP
OŽP

Stavebný úrad, požiadavka postúpená

podnet p.
Petra Maxu
adresovaný
priamo
primátorovi
emailom dňa
28.3.2011

28.3.2011

OŽP

v riešení

Brodno

6.4.2011

OŽP

skládky sa odstraňujú v rámci finančných možností, ide
o dlhoročný problém

8

Miesto v okolí starej škôlky je dlhodobo neudržiavané a zaťažuje občanov, ktorí
bývajú v jej blízkosti.
53

Vykonať odstránenie divokých skládok medzi družstvom Brodno a družstvom
8
Budatín, pretože v tomto priestore dochádza k čoraz väčšiemu množstvu divokých
skládok (z oboch strán dať značku Zákaz sypania smetí pod nejakou sankciou)
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Pripravujeme prednášky pre MŠ, ZŠ a SŠ.

773

V priestore okolo vodného diela pri Rybáskej bašte sa hromadia odpadky, ktoré tam
54 zanechávajú návšetvníci vodného diela a tohto zariadenia. Je preto potrebné 6

upozorniť prevádzkovateľa zariadenia na tento stav a zabezpečiť nápravu (vyčistiť
okolie, umiestniť nádobu na odpad a pravidelne ho likvidovať)
Na Hlavátkovej ul. Je vytvorená čierna skládka odpadu, ktorú vytvárajú
55 pravdepodobne záhradkári. Je potrebné umiestniť tabuľu "Zákaz sypania smetí",
6
zistiť pôvodcu a vykonávať kontrolu.
Občania sa zaujímajú, akým spôsobom bude realizovaná likvidácia zeleného odpadu
56 súkromných a verejných plôch - bude možnosť ukladať zelený odpad od súkromných 6
pôvodcov na nejaký zberný dvor?

57

58
59

60

61

62

Pri kríži na konci ul. Šťuková je lipa, do ktorej v minulosti udrel blesk. Je potrebné
zabezpečiť a realizovať jej výrub.
Pri odvoze veľkokapacitných kontajnerov trvať na ich zaplachtovaní
Pristaviť veľkokapacitný kontajnér ku kultúrnemu domu a jeho zaplatenie odpočítať
z prenájmu stanoveného mestom (čistenie kultúrneho domu)
Vyzvať majiteľa pozemku medzi športovým areálom a ul. Pod Dielce na úpravu
daného pozemku s odstránením skládky betónových panelov zasahujúcich až do
miestneho chodníka
Vznikajúca čierna skládka na ul. Osloboditeľov a nad garážami na Rosinkách (pod
Rosinskou cestou)

Problémy so psími exkrementami, možnosť identifikácie psa na základe genetického
rozboru, spolupráca mesta s SPU NR

Mojšová
Lúčka

19.4.2011

OŽP

robia sa pravidelné kontroly

Mojšová
Lúčka

19.4.2011

OŽP

odstránené

Mojšová
Lúčka

19.4.2011

OŽP

Verejné plochy-kompostáreň P.Chlmec,súkrom.plochyobčania vo vl.re
Lipa - 240 cm - zlý zdravotný stav. Drevina sa nachádza
na pozemku, ktorý nemá založený list vlastníctva.
Vlastníkom nie je Mesto Žilina. Výrub musí uskutočniť
vlastník pozemku v zmysle zákona č. 543/2002 o
ochrane prírody a krajiny

6

Mojšová
Lúčka

19.4.2011

OŽP

6

Bytčica

28.2.2011

OŽP

v riešení

6

Bytčica

14.3.2011

OŽP

Bude riešené podľa potreby

6

Bytčica

14.3.2011

OŽP

odstránené

6

Trnové

12.4.2011

OŽP

skládky sa odstraňujú v rámci finančných možností, ide
o dlhoročný problém

OŽP

Možnosť 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. Takže by DNA získanú z výkalov nebolo s
čím spárovať a zistiť psa a následne majiteľa, ktorý si
neplní zákonnú povinnosť.

OŽP

Vzhľadom na finančné prostriedky mesta je každoročne
vysadených vyše 150 ks nových stromov a 1000 kríkov.
V snahe odboru životného 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.

6

Bytčica

28.2.2011

Investičné a neinvestičné zámery

63

1

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.
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Mesto Žilina 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.
Neexistuje právna norma podľa ktorej by bolo možné
schváliť „nedotknuteľnosť“ zelene. Existujúcu zeleň
budeme chrániť a zároveň aj vhodne a primerane
ošetrovať.
Existujúcu zeleň budeme chrániť a zároveň aj vhodne a
primerane ošetrovať. Nové dreviny (stromy aj kríky) sú
vysádzané každoročne.

64 Nedovoliť prekrytie Všiváka v parku.

1

OŽP

65 Schváliť nedotknuteľnosť zelene – hlavne mestských parkov.

1

OŽP

66 Ochranu existujúcej a výsadbu novej zelene.

2

OŽP

67

2

OŽP

V budúcom roku bude spracovaný projekt na kompletnú
rekonštrukciu a revitalizáciu parku na Bôriku. Samotná
realizácia závisí od finančných možností Mesta.

68 Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách V medzi ulicami Ružová, Hečkova a Vendelína 2

OŽP

V súčasnosti nie je naplánovaná revitalizácia
vnútrobloku, projekt aj realizácia závisí od dostatku
finančných prostriedkov v budúcnosti.

Komplexná rekonštrukcia Bôrického parku.
Javorku.
69 Zvýšenie bezpečnosti, verejného poriadku a starostlivosti o verejné plochy .

2

OŽP

Odbor životného 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

OŽP

Nové schválené VZN o chove, vodení a držaní psov na
území mesta Žilina rieši aj problematiku zákonnej
povinnosti odstraňovania psích výkalov

71 Budovanie oddychových zón (zabudovanie lavičiek a výsadba nízkoalergénnych 4

OŽP

Systematické a zmysluplné rozširovanie verejnej zelene
patrí medzi naše priority, všetko ale závisí od finančných
možností, lavičky sú v kompetencii odboru dopravy

OŽP

Na základe záväzkov zmluvných mesto Žilina využíva
útulok pre psov vybudovaný v priestoroch spoločnosti
VAS s. r. o. v M. Lúčke. Odchytávanie psov vykonávajú
poverení príslušníci Mestskej polície.

OŽP

Orezávanie a odstraňovanie stromov vykonávame
priebežne podľa požiadaviek obyvateľov a odporúčaní
správcov zelene. Výruby stromov je možné realizovať
iba v odôvodnených prípadoch a v období vegetačného
pokoja po ich zaradení do povolenia na výrub.

OŽP

Veľmi častý problém, „samovýsadby“ v minulosti
realizované obyvateľmi, ktoré nerešpektovali vhodnú
druhovú skladu, ani vzdialenosti od obydlí v súčasnosti
riešime podľa požiadaviek obyvateľov, v odôvodnených
prípadoch a podľa finančných možností Mesta.

porastov, napr. Karpatská ulica nemá žiadne lavičky) .
72

Určiť a oplotiť priestor pre „psíčkarov“ (možnosť zriadenia psieho útulku, zaviesť
funkciu mestského šarhu.

4

V čase vegetačného pokoja pravidelne orezávať stromy, robiť výber na ich
odstránenie, aby neprekážali vodičom vo výhľade na komunikáciách a chodcom pri
73 prechode chodníkmi (Obchodná ulica, Námestie Ľudovíta Fullu č. 20-21, č. 13 k 4
Hlbokej ulici, pri „Zeppelíne“, atď.), vyrúbať vysoké brezy na Gerlachovskej a
Karpatskej ulici.

74 Pasportizácia a úprava, resp. výrub drevín, ktoré boli v minulosti svojvoľne a 4

chaoticky vysadené občanmi a v súčasnosti prekážajú, napr. alergikom (požiadavka
od občanov).
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OŽP

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 životného prostredia.

4

OŽP

Veľmi ťažko realizovateľné z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov, neexistencie kompetencií
Mesta v tejto oblasti a množstva búdok a krmivá, ktoré
by boli potrebné.

4

OŽP

Organizujeme pravidelné čistenie Lesoparku Chrasť a
brehov vodných tokov za účasti verejnosti.

5

OŽP

Monitorujeme situáciu a upozorňujeme vlastníkov
pozemkov na ich zákonné povinnosti.

5

OŽP

Monitorujeme situáciu a upozorňujeme vlastníkov
pozemkov na ich zákonné povinnosti.

5

OŽP

Pravidelná deratizácia je povinnosť každého vlastníka
nehnuteľnosti.

81 Problém s lastovičkami

5

OŽP

82 Problém diviakov pod oknami

5

OŽP

5

OŽP

Plocha za Petzvalovou ulicou bola zaradená do III.
Intenzitnej triedy údržby, bude kosená 1-2-krát ročne
podľa fin. možností mesta. Parkovanie- odbor dopravy

6

OŽP

Vážny a dlhodobý problém, ktorého riešenie závisí od
množstva finančných prostriedkov a určenia priorít
správcom vodných tokov SVP, š. p.

OŽP

Pravidelný monitoring, zisťovanie pôvodcov a výzvy na
odstránenie. V prípade, že sa tieto nelegálne skládky
nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta, tak ich
likviduje v rámci finančných možností.

75

4

Zisťovať a sankcionovať pôvodcov nepovolených skládok odpadu.
76 Na ochranu vtáctva cez zimné obdobie zabezpečiť vtáčie búdky a krmivo.

77

Zapojiť občanov do verejnoprospešnej činnosti (napr. čistota a úprava zelene,
verejných priestranstiev, lesoparku a podobne).

Zabezpečiť údržbu a čistotu nezastavaných pozemkov na sídlisku (povinná údržba aj
súkromných pozemkov pod hrozbou sankcií).
Kontrola kosenia trávy na súkromných pozemkoch aspoň dvakrát do roka (napr.
79
medzi FIT centrom a radovou výstavbou
78

80

83

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

Kosenie, úprava svahu za Petzvalovou ulicou, resp. urobiť tam provizórne
parkovanie, navážky zeminy
Občania žiadajú mesto Žilina začať rokovania s Povodím Váhu o úprave miestnych

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

pri každom väčšom daždi.
85

7

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

Ide o chránené živočíchy, v tomto prípade nemá Mesto
žiadne zákonné kompetencie.
rokovania s poľovným združením

8

Budatín

OŽP

Orezávanie stromov vykonávame priebežne podľa
požiadaviek obyvateľov a odporúčaní správcov zelene.
Projektová dokumentácia na oplotenie je v riešení.

8

Považský
Chlmec

OŽP

vyriešené

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

8

Považský
Chlmec

OŽP

89 Vyriešenie problému túlavých psov a mačiek

8

Vranie

OŽP

8

Vranie

OŽP

86

Dobudovanie oplotenia cintorína, redukčný rez stromov pri cintoríne a na ňom.
Lokalitu Lány pri skládke odpadu (pozemky na IBV) dať zmulčovať, kosenie
87 spustnutých polí Pod Laščeky – náletové buriny znehodnocujú záhrady priľahlých
rodinných domov, ohrozujú zdravie – alergie

90

Zabezpečiť redukčný rez stromov na miestnom cintoríne vo Vraní a pri pomníku
padlých hrdinov na ul. Stehlíková
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Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Mesta, sú pravidelne
kosené
Odchytávanie psov vykonávajú poverení príslušníci
Mestskej polície.
Orezávanie stromov vykonávame priebežne podľa
požiadaviek obyvateľov a odporúčaní správcov zelene.

1073

Zabezpečiť redukčný rez stromov na miestnom cintoríne v Brodne a výrub 4 stromov
91
ohrozujúcich chodcov a vozidlá
92 Zamedzenie prístupu na čiernu skládku a jej likvidácia
93 Ulica Družstevná 1 – vyteká siláž družstva – zabezpečiť nápravu
94 Odstrániť čiernu skládku – šrotovisko pod kostolom
Máj 2011

8

Brodno

OŽP

8

Zádubnie

OŽP

8
8

Zástranie
Zástranie

OŽP
OŽP

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
95 investičného plánu akcií budúceho obdobia). Riešiť v predstihu výrub alebo orezanie 2
stromov nad jestvujúcim chodníkom už počas najbližšieho obdobia vegetačného
kľudu.
Požadujeme, aby pracovníci odboru životného prostredia vykonali obhliadku zelene
96 na Hlinách VII a posúdili, ktoré stromy je potrebné u dôvodu prehustenia vyrúbať
a ktoré orezať. Práce vykonať tiež počas najbližšieho obdobia vegetačného kľudu.

Zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná bytov.

ostúpené na ObPÚ

OŽP

v riešení

4.5.2011

OŽP

jedná sa o rozsiahlu lokalitu- potreba upresnenia,
prebierky porastov sú momentálne naplánované v iných
lokalitách a nie je možné ich vykonať naraz vzhľadom
na ich finančnú náročnosť

5.5.2011

OŽP

inštalovaný retardér

4

5.5.2011

OŽP

kde konkrétne?

4

5.5.2011

OŽP

nevieme o tomto zámere

2

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, že ulica je úzka.
Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu
dopravnou nehodou. Žiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu,
97 umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s
4
týmto upozornil, že majú vedomosť o tom, že v bytoch býva viac osôb, častokrát
nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám
zrejme nezákonne, ktorí tiež za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so správcom
obytných domov vykonať kontroly užívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť
príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu.
98

Vykonávame priebežne podľa požiadaviek obyvateľov a
odporúčaní správcov zelene. Výruby stromov je možné
realizovať iba v odôvodnených prípadoch a v období
vegetačného pokoja.
Dlhodobý problém, odstránenie podľa finančných
možností .
odstránené

4.5.2011

Hliny VII.

Rešpektovať protest proti umiestneniu „Spaľovne komunálneho odpadu“ v
99 Teplárni,odpad a dioxíny sú vysoko toxické, hľadať miesto mimo Žiliny.

100

Žiada, kvôli množstvám padajúceho popolčeka do ovzdušia, aby inšpekcia toto
preverila.
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OŽP

„Padajúci popolček do ovzdušia“ - zrejme sa myslia
tuhé znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z
komína. Tieto sú merané kontinuálne AMS, stanovené
limity Tepláreň dodržiava. Škvara a popolček z kotlov
zmiešané s vodou sú odvádzané na odkaliská – k
znečisťovaniu ovzdušia preto nedochádza.
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101

Prečo nepoužívajú veľký komín na uhlie, aby išli splodiny vyššie nad kopec, ale
používajú malý komín na uhlie.

V priestore okolo vodného diela Žilina pri Rybárskej bašte sa hromadia odpadky,
ktoré tam zanechávajú návštevníci vodného diela a tohto zariadenia. Je preto
102
potrebné upozorniť prevádzkovateľa zariadenia na tento stav a zabezpečiť nápravu
(vyčistiť okolie, umiestniť nádobu na odpad a pravidelne ho likvidovať)

4

104
105
106
107
108
109

Mojšová
Lúčka

17.5.2011

OŽP

pravidelné kontroly

6

Mojšová
Lúčka

17.5.2011

OŽP

odstránené

Bánová

7.4.2011

OŽP

odbor dopravy

Strážov

12.4.2011

OŽP

v riešení

Závodie
Závodie
Bánová
Bánová

14.4.2011
14.4.2011
5.5.2011
5.5.2011

OŽP
OŽP
OŽP
OŽP

naplánovaná deratizácia 15.9 - 31.10.2011

7

Bánová

5.5.2011

OŽP

8

Zástranie

29.4.2011

OŽP

Odbor finančný

8

Považský
Chlmec

26.5.2011

OŽP

odkonzultované s poslankyňou a riešené VPP
pracovníkmi

8

Zástranie

27.5.2011

OŽP

odstúpené na ObPÚ

Zástranie

27.5.2011

OŽP

čiastočné kosenie

zistiť pôvodcu a vykonávať kontrolu.
7
Zametanie ulíc, hlavná aj bočné ulice
Veľkoplošný kontajner pri cintoríne odstrániť, nakoľko je na pozemku urbáru, ktorý
7
si ho chce ohradiť
7
Pri materskej škole v kanáli je pravdepodobne hniezdo potkanov
7
Orezávanie stromov na cintoríne a na verejných priestranstvách
7
Odpratať kopu štrku na ul. Oslobodenia / pri penzióne/
7
Kosenie brehov Rajčanky a ich vyčistenie

110 Kosenie trávy na cintoríne

K uzneseniu MZ o nakladaní a likvidácii odpadu občania protestujú proti
nespravodlivej paušálnej úhrade za odvoz odpadu, žiadajú zmeniť systém, na taký,
111
aby zohľadnil, ak pracujú na týždňovky alebo dlhodobo v cudzine.
112 Likvidácia čiernej skládky na ceste Pod Laščeky

Vrakovisko pod kostolom – žiadajú OŽP aby vec riešil, je zákon, ktorý nariaďuje
113 betónovú jamu na zamedzenie znečistenia pôdy pri manipulácii s olejom...

OŽP

6

Na Hlavátkovej ulici j vytvorená čierna skládka odpadu, ktorú vytvárajú
103 pravdepodobne záhradkári. Je potrebné umiestniť tabuľu "Zákaz sypania smetí",

5.5.2011

Tepláreň vypúšťa spaliny cez nižší komín ak sú
odsírené. Táto BAT technológia bola nainštalovaná cca
dva roky na zníženie 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. Nižší komín
spĺňa požiadavky platnej legislatívy a platných STN EN.
Množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia
je monitorované kontinuálne AMS. O každom
prekročení emisných limitov je Slovenská inšpekcia
životného prostredia- odbor IPKZ informovaná.

Kosenie pod cintorínom – priestor bol vyčistený, je tam veľká tráva, nemá to kto
pokosiť, opäť tam začínajú hádzať odpadky.priestor nepatrí mestu. Žiadať
114
8
pracovníka VPP, ktorý sa bude starať o takéto verejné priestory.

vykonávame pravideľne podľa požiadaviek
Odbor dopravy
správcom je SVP, š. p.
realizuje sa podľa požiadaviek a podľa potreby min. 3x
ročne

Jún 2011

5.9.20139:04
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Venčenie psov – zákaz venčenia, vodenia a znečisťovania na mestskej zeleni v
115 Mestskej pamiatkovej rezervácií – prijať adekvátne VZN mesta Žilina, podobne ako

1

15.6.2011

VZN 3/2011

v ostatných mestách SR

5.9.20139:04
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor právny a majetkový
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

Január-Marec 2011

Preveriť, či je škôlka na Hlinách V ešte v majetku mesta,
1 v prípade že nie či sa dá získať späť pre účely zvýšenia
kapacity

2

Zistiť, či je pozemok od ul. Vansovej smerom k budove
Centrum majetkom mesta.

2

2.3.2011

splnené

4

3.3.2011

splnené

3

Informácia o prenájme pozemkov v záhradkárskej osade
v súvislosti s aktuálnou legislatívou

6

8.2.2011

splnené

4

Preveriť, kto je správcom/vlastníkom zanedbaného
detského ihriska na ul. Skotňa. Úprava detského ihriska.

6

15.2.2011

splnené

Požiarna zbrojnica- členovia DHZ realizovali prípojku
elektrickej energie pre zbrojnicu. Pre jej dokončenie je
5 potrebné uzatvoriť medzi mestom Žilina a SSE zmluvu
o zriadení odberného miesta a inštalovať elektromer.
Kontaktná osoba na DHZ- p. Peter Funtík, 0911 803 574

6

26.8.2011

splnené

6

Kto je vlastníkom bývalej školskej bytovky a akým
spôsobom sa uskutočnil prevod majetku

5.9.2013/9:04

6

Mojšová
Lúčka

Trnové

15.3.2011

splnené
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Mesto Žilina nemá možnosť získať MŠ späť. Škôlka na Hlinách V –
ul. V. Javorku bola odpredaná kúpnou a záložnou zmluvou ev.č.
182/právne/2005 zo dňa 30.09.2005 uznesením č. 88/2004 zo dňa
Formánková 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 Žilina požiadalo o výmaz záložného práva z LV č.
7824 v k. ú. Žilina.

Nižný

Pozemok KNC-7734 je majetkom Mesta Žilina.

Ulaher

Nie je možné podať konkrétnu informáciu o výške nájomného,
nakoľko táto je v každej lokalite iná. S účinnosťou od 1.4.2011 došlo k
zmene zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených
záhradkových osadách. Najpodstatnejšia zmena v užívacích
vzťahoch je tá, že užívateľ, t.j. záhradkár, už 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 blíži k trhovej (reálnej) výške nájomného. Preto nie je možné
podať konkrétnu informáciu o výške nájomného, nakoľko táto je v
každej lokalite iná.
Podľa vyjadrenia poslanca za tento VO by nakoniec pozemky pod
ihriskom mali byť vlastníctvom urbáru. Napísali sme výzvu urbáru,
bez reakcie.

Bela

Prepis energií je na SSE urobený.

Podľa našich dostupných informácií (hlavne z odboru školstva)
uvedená nehnuteľnosť nebola nikdy deliminovaná pre Mesto Žilina a
ani Mesto Žilina ju neviedlo vo svojom majetku. Ide o rodinný dom,
ktorý sa nachádza povyše základnej školy a kedysi slúžil 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,
Formánková zapísanú na LV č. 443 pre Zicho František, bytom Bajzová 33/114
Žilina v 1/1. V položke výkazu zmien ako titul nadobudnutia je kúpna
zmluva zo dňa 1.2.2011 (Predávajúci : Marián Krkoška a Marcela
Krkošková, bytom Borová 40 Žilina). Okolité pozemky sú vo
vlastníctve SR – Pozemkový fond. Domnievame sa, že uvedená
nehnuteľnosť bola vydaná v rámci reštitúcie.
14/73

7 Vysporiadanie pozemkov pod hlavnou cestou

7

8 Oprava rozhlasu za diaľničným privádzačom

7

Strážov

26.8.2011

9 Oprava rozhlasového reproduktora v korune orecha

8

Považský
Chlmec

26.8.2011

Zistiť, kto je vlastníkom nehnuteľnosti bývalej školskej
10 družiny a komu patrí na tejto nehnuteľnosti asfaltové
ihrisko. Súčasťou nehnuteľnosti je aj stolárska dielňa MsÚ.

Upozorniť vlastníka alebo správcu nedokončenej budovy
11 školy na otvorené šachty anglických dvorcov, na ich
zabezpečenie, aby nedošlo k tragickej udalosti
Apríl 2011
12

Skontrolovať zmluvu so Žilinskou parkovacou
spoločnosťou.

5.9.2013/9:04

Nižný

Momentálne sa táto potreba nejaví ako urgentná.

?

Bela

P. poslanca Bažíka sme kontaktovali s požiadavkou na upresnenie
lokality; akonáhle dostaneme presné info, vieme zabezpečiť opravu.
Bez reakcie.

splnené

Bela

Opravené.

8.2.2011

23.3.2011

splnené

Nižný

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
Žilina.
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 Žilina 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 žiadne 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.

6

22.2.2011

splnené

Bela

Vybavené v apríli - VVB bola vyzvaná na nápravu, ktorá bola aj
zrealizovaná - info bolo podané aj poslancovi,

1

26.8.2011

splnené

Ulaher

8

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

15/73

Manželia Kadašiovci, 2. Manželia Mgr. Jozefína Kadašiová
a Mgr. Karol Kadaši, bytom B. S. Timravy č. 950/11, 010 08
Žilina, tel. 0944 442 829, obaja na dôchodku, na základe
telefonického vyžiadania o stretnutie dňa 22. 03. 2011
požiadali JUDr. Gabrielu Hamalovú, predsedkyňu výboru o
udelenie výnimky z tvrdosti VZN Mesta Žilina č. 26/2009,
ktorý upravuje platby za komunálny odpad. Pri stretnutí
predložili list MsÚ v Žiline č. 6726/2011-11452/2011-OFMZICH zo dňa 11. 03. 2011 s označením vybavujúceho Ing.
Staškovan, ktorým nebolo žiadosti uvedených manželov
13 vyhovené. Z ich prejavu bolo zrejmé, že na uvedenej
adrese v paneláku žijú v zimnom období (pol roka) a v
ostatnom čase (pol roka) žijú v staršom rodinnom dome na
dedine, mimo územia mesta Žiliny, kde im obec umožnila
za komunálny odpad platiť polovicu. Preto žiadajú aj Mesto
Žilina o opätovné prehodnotenie predchádzajúceho listu a
žiadajú 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. Žiadajú po opätovnom prehodnotení ich skutočnej
životnej situácie o výnimku z tvrdosti uvedeného VZN tak,
Pred povolením prevádzky pohostinstva v KD, ktoré bude
prevádzkovať p. Čermák, je nevyhnutná dohoda s p.
Kubom ako so susedom kvôli otváracím hodinám
14 a zabezpečeniu nočného pokoja. Táto požiadavka je
vznesená na základe negatívnych skúseností z minulosti.
Je preto potrebné, aby odbor majetkový a právny
zabezpečil takúto dohodu oboch strán.

4

7.4.2011

splnené

6

29.3.2011

splnené

Vysporiadať sa s majetkom TJ Brodno, pretože šatne pri
futbalovom ihrisku boli postavené v akcii Z za bývalého
15 MNV Brodno, teda tento majetok by mal byť majetkom
mesta. Po vysopriadaní tohto majetku žiadajú vybudovať
detské ihrisko pri tomto areáli šatni.

8

Občania nemajú informácie a zaujímajú sa, ako prebieha
16 príprava výkupu pozemkov v zatopenej časti a pri vodnom
diele zo strany Vodohospodárskej výstavby.

6

5.9.2013/9:04

6.4.2011

splnené

Ulaher

Poplatok za komunálny odpad v danom prípade nie je možné odpustiť
ani znížiť z dôvodu využívania nehnuteľnosti len v zimnom období,
nakoľko takúto možnosť VZN Mesta Žilina 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 užíva.

Formánková Priestory v KD už mesto neprenajíma pre účely pohostinstva.

Bela

Problém majetku TJ Brodno sme sa snažili riešiť už v minulosti.
Bohužiaľ pri lustrácii v štátnom archíve sa nepodarilo nájsť žiadne
relevantné doklady, na základe ktorých by sme (napr. kolaudačné
rozhodnutie) vedeli zabezpečiť zápis stavieb do katastra
nehnuteľností. Rovnako tiež delimitačným protokolom nebol majetok
TV Brodno na mesto prevedený.
Za súčasnej dokladovej situácie preto nemáme možnosť zabezpečiť
prevod uvedeného vlastníctva pod mesto Žilina.

26.8.2011

15.10.11
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Ulaher

Zmluva o nájme medzi VVB a mestom bola schválená MZ, po
personálnych zmenách vo VVB sa čaká na ich ďalšie kroky.

16/73

Predĺženie a zokruhovanie ul. Za kostolom, aké sú
možnosti vyvlastnenia pozemkov. Predĺženie ulice Za
17 kostolom aspoň ako spevnená cesta, obnoviť projekt
zhotovený p.Rosinčinom, doriešiť majetko-právne
vysporiadanie za účelom vykúpenia pozemkov

6

26.8.2011

2013?

Vyzvať majiteľa pozemku medzi športovým areálom a ul.
Pod Dielce na úpravu daného pozemku s odstránením
18
skládky betónových panelov zasahujúcich až do miestneho
chodníka

6

14.3.2011

splnené

19 Možnosť umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia

6

30.8.2011

splnené

6

30.8.2011

splnené

6

31.1.2011

5

26.8.2011

20

V objekte kultúrneho domu pripraviť miestnosť pre seniorov
s možnosťou pripojenia na internet

21

Nižný

Možnosť vyvlastnenia pozemkov – zákon stanovuje prísne podmienky
pre vyvlastnenie, ktoré sa môže uskutočniť len ak nie je iná možnosť
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, že je jedno, či to vykúpime za cenu podľa
znaleckého posudku alebo vyvlastníme, keďže cena bude rovnaká.
Rozpočet na r. 2013 s uvedenou položkou nepočíta, zatiaľ sme dali
spracovať aspoň znalecký posudok. Riešením by bolo, keby miestni
obyvatelia darovali pozemky mestu na vybudovanie komunikácie.

Formánková Nepovolená skládka po výzve MsÚ odstránená.

OPaM

Ak by bol umiestnený na pozemku mesta, je potrebné mesto požiadať
o uzatvorenie nájomnej zmluvy. Je však potrebný záujem niekoho tam
stánok umiestniť a prevádzkovať.

Toho času je prenajatá len časť KD spoločnosti EMDE s.r.o.,
ktorá uhrádza všetky energie za KD.
Toho času je prenajatá len časť KD spoločnosti EMDE s.r.o.,
ktorá uhrádza všetky energie za KD. Tento nájomca dal
Formánková
súhlas, aby Jednota dôchodcov s Maticou slovenskou
umiestnili v KD stálu expozíciu/výstavu.
OPaM

Investičné a neinvestičné zámery
Vybudovať parkovací dom v areáli ZŠ Hájik podľa zámeru
22 schváleného mestským zastupiteľstvom (podmienkou je
vybudovanie športoviska na streche objektu).
V ulici Hronská sú realizované inžinierske siete a
komunikácia, ktoré sú umiestnené na nevysporiadaných
pozemkoch. Občania upozorňujú, že môže dôjsť k situácii,
23 kedy niektorý z vlastníkov zabráni užívaniu cesty a vstupu
na jeho súkromný pozemok za účelom opráv IS. Z tohto
dôvodu je nutné začať s majetkoprávnym vysporiadaním
pozemkov v tejto ulici.

5.9.2013/9:04

6

26.8.2011

splnené

2013?
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Ulaher

Z dôvodu úsporných opatrení sa mesto rozhodlo, že v tomto projekte
pokračovať nebude.

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. Nemáme však finančné
prostriedky na to, aby sme pozemky vykúpili (nezavinené dedičstvo
minulosti).

17/73

24

Oprava kultúrneho domu – strecha, uvažovať o
hospodárovi.

7

26.8.2011

2012

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
Formánková 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 neuvažuje.

Oprava šatní futbalového oddielu TJ Považský Chlmec –
výmena okien 6 ks, výmena obkladov, sprchových batérií,
25
bidetu, 2 ks umývadiel, elektrický bojler, odpadové rúry,
vykurovanie

8

Považský
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 možností.

Oprava a úprava športoviska – oprava vstupnej brány,
pletiva, nátery lavičiek, bránok, striedačiek, zábradlia

8

Považský
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 možností.

8

Považský
Chlmec

26.8.2011

splnené

Formánková

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

26.8.2011

splnené

Ulaher

30.8.2011

2013

OPM

Rekonštrukcia bola realizovaná v r. 2012.

26.8.2011

31.12.2012

Nižný

Výkup pozemkov bol realizovaný v r. 2012.

Bela

Vďaka spolupráci s poslancom Pučekom boli tieto objekty zaradené
do majetku mesta. O rekonštrukcii sa neuvažuje.

Bela

Vďaka spolupráci s poslancom Pučekom boli tieto objekty zaradené
do majetku mesta. Pokiaľ ide o pozemok, po zápise ROEP sa zistilo,
že z piatoch pozemkov len jeden pozemok, ostatné sú s mnohými
vlastníkmi. Vysporiadanie pozemku je preto nereálne.

26

27

28
29
30

Zakúpiť dom na „spoločensko - sociálne centrum“ (náhrada
za predaný kultúrny a školu): spoločenská miestnosť, výdaj
stravy a jedáleň pred dôchodcov, klubovňa pre mládež,
priestor na cvičenie, služby (cukráreň, vedľa domu detské
ihrisko)
Vysporiadať vlastníctvo pozemkov (odkúpiť) pod ulicami,
chodníkmi, parkom
Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu vo Vraní
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 služby,

31 Rekonštrukcia tribúny štadióna

32 Majetkoprávne vysporiadanie ihriska a tribúny

33 Náter strechy na zvonici

34

Cintorín – vysporiadanie pozemkov, na ktorých sa
nachádzajú predplatené hrobové miesta

5.9.2013/9:04

8

Považský
Chlmec
Vranie

8

Vranie

8

Zádubnie

8

8

Zádubnie

26.8.2011 splnené

26.8.2011

8

Zástranie

26.8.2011

2013

Bela

8

Zástranie

26.8.2011

splnené

Nižný
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Pozemok zámenou získalo mesto.

Na základe vykonanej obhliadky sme sa rozhodli, že pre nevhodný
stav strechy (krytina je už opotrebovaná) sa neuskutoční rok jej náter,
ale je potrebná kompletná výmena, na čo však nie sú finančné
prostriedky.
Pani poslankyni boli poskytnuté všetky zistené a požadované
informácie - majetkovoprávny stav.

18/73

Oprava kultúrneho domu – oprava strechy nad zasadačkou
(zateká), oprava dverí na zasadačke, výmena okien, urobiť
reguláciu kúrenia, aby sa vykurovala iba potrebná časť a
35
nie celý kultúrny dom, aby sa dal využívať na rôzne aktivity
(cvičenie, záujmové krúžky pre deti a mládež, 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
možné vykonať až v nasledujúcich rokoch, aj vzhľadom na to, že v
nedávnej minulosti bola vykonaná napr. plynofikácia tohto KD, t.j.
kompletná výmena kotla a osadenie radiátorov + rekonštruovaná
strecha. Na najbližšie obdobie na reguláciu kúrenia nie sú
prostriedky. Treba ale povedať, že napr. v r. 2012 bola vykonaná
renovácia WC, tabule na KD, opravu stolov a pod.

Máj 2011

36

Potreba majetkoprávneho vysporiadania súkromných
pozemkov v ulici Hronská

Veľkoplošný reklamný pútač má obnažené elektrické káble
37
(kontaktovať majiteľa reklamného pútača)

38 Nie je vysporiadaná cesta na cintorín – ľavá strana

39 Vysporiadať pozemky pod KD a ihriskom

Na ulici Na Zápletí všetci obyvatelia ustúpili zo svojich
pozemkov cca 70 cm, aby mohli chodiť nákladné autá,
40
smetiari – okrem jedného občana. Preveriť či aj jemu bola
spomenutá šírka mestom vykúpená.

5.9.2013/9:04

6

7

7

7

7

Trnové

10.5.2011

Strážov

Žilinská
Lehota

Žilinská
Lehota

Závodie

6.7.2011

3.5.2011

3.5.2011

12.5.2020

Mesto vykonalo prvý krok k vysporiadaniu pozemkov na uvedenej
ulici - zámena časti pozemku pod ul. Hronská s pozemkom p. Petra
po ukončení a
právny a
Lacka. Ďalšie vysporiadanie je možné cestou pozemkových úprav
zápise ROEP majetkový/Niž podľa zákona č. 66/2009 Z. z., tu však bude potrebné vyčkať na
do katastra
ný, Ulaher ukončenie a zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do
katastra nehnuteľností (t.j. aby mohli prebehnúť pozemkové úpravy
bez potreby finančného vysporiadania s vlastníkmi mestom).

splnené

výhľadovo r.
2014

právny a
majetkový/Ma
rčanová,
Jágerská

Zistilo sa, že reklamný pútač vlastní GRYF MEDIA, s.r.o., dňa 06.07.
nás kontaktoval pracovník GRYF MEDIA, s.r.o., oznámil nám, že
chyba – obnažené káble bude do 48hod. odstránená. Toto bolo
oznámené aj poslancom.

Jedná sa zrejme o parc.č.KN-C 639, kde nie je založený list
vlastníctva, ale v registri E-KN o výmere 1940 m2 je pod tým istým
právny a
číslom parcely vedený vlastník Slovenský pozemkový fond – SR majetkový/Niž SPF Bratislava. SPF Bratislava odpredáva pozemky za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Zatiaľ nemáme dostatočné zdroje
ný
na vysporiadanie ani neregistrujeme žiadosť vlastníka o
vysporiadanie vzťahov.

KD - po
Momentálne sa rokuje o mimosúdnej dohode vo veci vysporiadania
právny a
uzavretí
pozemku pod KD. Ihrisko - Ihrisko- parc.č.KN-C 260/1 o výmere 11
majetkový/For
144 m2 v k. ú. Žilinská Lehota – bez listu vlastníctva, užívateľ Mesto
zmieru,
mánková, Žilina, ale v registri E-KN k tomuto pozemku zodpovedá cca 25
výhľadovo do
Ulaher
parciel kde sú vedení ako vlastníci fyzické osoby.
konca r. 2013.

splnené

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Právny

právny a
majetkový/For
mánková

Kontaktovali sme príslušného poslanca za účelom upresnenia
skutkového stavu, bohužiaľ však nevedel poskytnúť bližšie
informácie. Vyžiadali sme informácie aj od príslušného štátneho
archívu, avšak s negatívnym výsledkom.

19/73

Občania sú pobúrení streľbou na strelnici v lokalite
„Riviéra“, konajú sa tam
streľby smerujúce do svahu, na ktorom sa pohybujú ľudia,
táto časť je využívaná na prechádzky, zber lesných plodín,
v minulosti bolo oznamované, kedy sa streľby budú konať,
41 aby sa občania úseku vyhýbali.
Občania žiadajú informáciu, komu strelnica patrí, kedy ju
kto využíva, aký úžitok má z toho mesto. Žiadajú upraviť
strelnicu tak, aby neohrozovala obyvateľov a vlastníkov
susedných nehnuteľností.

8

Považský
Chlmec

30.8.2011

Vyzvať vlastníka žumpy za kultúrnym domom, aby ju
opravil, kým nedôjde k nešťastiu, požiadať vlastníka
42
poškodeného kanála pred predajňou Koruna o opravu
šachty, hrozí tam úraz (vlastníkmi obidvoch sú majitelia KD)

8

Považský
Chlmec

28.4.2011

Urgovať úpravu žľabov pri predajni Jednota, (vlastník
údajne Jednota), aby v zime nedochádzalo ku vytváraniu
43
súvislej ľadovej plochy pred predajňou a na priľahlej časti
ulice.

8

Zástranie

29.4.2011

P. Mičic upozornil na pripravené VZN o zábere verejného
44 priestranstva, ktoré môže znemožniť občanom hlásiť sa o
svoje práva z nedostatku financií

splnené

právny a
majetkový/For
mánková,
Nižný

Podľa dostupných informácií ide o riadne povolenú a schválenú
strelnicu, prevádzkovanú Slovenským poľovníckym zväzom a
využívanú poľovníkmi, policajnými zložkami a pod. Vyzvali sme preto
príslušnú miestnu organizáciu s výzvou na adekvátne zabezpečenie a
taktiež o informáciu o vlastníckych vzťahoch. Medzičacom sa už
uskutočnilo stretnutie občanov, poslancov a SPZ, kde tento poskytol
určité záruky občanom

Formánková Kanál je čiastočne opravený.

splnené

Formánková Jednota SD oznámila, že daná závada už bola odstránená.

8

Považský
Chlmec

26.5.2011

splnené

právny a
majetkový,
odbor
kultúry/Ulaher
, Dolníková

6

Bytčica

28.6.2011

splnené

Bela/Nižný

Predmetná pripomienka bola v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prerokovaná zákonom
požadovaným spôsobom, t.j. v príslušnej komisii, pričom Mestské
zastupiteľstvo v Žiline bolo o tejto pripomienke ako aj výsledku
prerokovania v komisii oboznámené. VZN bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Žiline dňa 30.5.2011.
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
45

objektu

5.9.2013/9:04
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor školstva a mládeže
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný Poznámka

Január-Marec 2011

1 Zvýšiť pozornosť mesta ZŠ na ul. Hollého

1

Spolupráca s odborom sociálnym, podpora aktivít školy
a komunitného centra.
- Mesto Žilina 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 mládeži
a poskytnúť im možnosť zlepšenia si prospechu
prostredníctvom doučovania. Doučovať budú študenti
zo ŽU, Fakulta humanitných vied.
Partnerom v riešení problematickej situácie je aj OZ
Návrat, ktoré má už 3 –ročné skúsenosti s prácou v
tejto komunite a zameriava sa na sociálne poradenstvo
a ďalšie sociálne služby priamo v ich prirodzenom
prostredí.
Momentálne prebieha projekt OZ Kumakokra. Cieľom
tohto projektu je sprístupnenie voľnočasových aktivít
pre deti a mládež 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.

2.2.2011

- Pripravený projekt rekonštrukcie ZŠ, čaká sa na
výzvu.

V areáli MŠ vybudovať multifunkčné ihrisko pre deti (neuviedli, ktorá MŠ), aby
nebehali po tráve mimo areál, nakoľko na danom verejnom priestranstve venčia
2
psov, trávnik je znečistený od psích exkrementov, malé deti sa môžu nakaziť
infekčnými črevnými chorobami.

1

23.3.2011

Multifunkčné ihrisko – ZŠ Lichardova, možnosť
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
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 požiadavku na triednych
rodičovských schôdzach.

Organizuje sa petícia proti obnoveniu diskoték v Považskom Chlmci, ktoré
znepríjemňovali život celej mestskej časti. Občania nesúhlasia so záverom
3 kontrolóra mesta, že majú venovať zvýšenú starostlivosť svojim deťom, pretože
diskotéku navštevovali mladí zo širokého okolia, ktorí rušili nočný pokoj
a devastovali majetok občanov a mesta.

8

Považský
Chlmec

24.2.2011

Apríl 2011
Občania žiadajú informovať, za aký poplatok je možné využívať areál a telocvičňu
4
ZŠ Brodno.
Investičné a neinvestičné zámery

8

Brodno

6.4.2011

5.9.2013/9:04
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OŠaM

zabezpečí poslanec Púček cestou riaditeľky ZŠ

21/73

Riešenie rómskej otázky v centre mesta hlavne v okolí Bratislavskej ulice. Zapojiť
ochotných rómskych aktivistov do práce s rómskou komunitou hlavne v oblasti
5 školstva, sociálnej a bytovej otázke. Využiť 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.

6 Využívať novu telocvičňu všetkým obyvateľom sídliska Hájik

1

5

OŠaM

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

OŠaM

Telocvičňa bola postavená z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V tomto roku
by mala prebehnúť kolaudácia telocvične. Jednou z
podmienok zmluvy je, že ročný nájom za využívanie
telocvične nesmie presiahnuť sumu 5000 €. Nakoľko
využíva tieto priestory naše CVČ Horný val a platí
nájom v spomenutej výške, nie je možné ďalšie
prenajímanie až do roku 2016. Ak by sme prekročili
sumu 5000 € za prenájom, mesto Žilina by muselo
vrátiť nenávratný finančný príspevok. Čiže prenájom
telocvične do roku 2016 nie je možný.

Máj 2011
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 možné realizovať stavebné
úpravy na ihrisku. Momentálne prebieha proces
prevodu vlastníctva.

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.,
že predpokladané výjazdové zasadnutie MsZ bude možné uskutočniť na tejto škole.
8
MsÚ v Žiline 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.

Aký bude účel využívania školy, ak dôjde k jej zrušeniu a presťahovaniu do mesta. V
každom prípade však občania žiadajú, aby pri budúcom inom využití budovy mali
9
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

Strážov

12.4.2011

OŠaM

V mesiaci september 2011 je naplánovaná účelová
dotácia na opravu strechy.

7

Strážov

12.4.2011

OŠaM

Úloha bola splnená.

OŠaM

P. riaditeľ poveril úlohou školníka a situáciu riešia
priebežne. Celomestská deratizácia v budovách vo
vlastníctve mesta bude prebiehať v čase od 15.09. do
31.10.2011 za účelom eliminácie výskytu hlodavcov.

11

Vyhotoviť vstupnú bránu do materskej školy, aby sa uzavrel areál (ničenie majetku
vandalmi), úprava prístupovej cesty do MŠ

12 Pri materskej škole v kanáli je pravdepodobne hniezdo potkanov

7

Závodie

14.4.2011

Jún 2011
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Kritické pripomienky na správanie žiakov ZŠ Ul. Lichardova (počas veľkej prestávky
13 opúšťajú priestory základnej školy, znečisťujú, poškodzujú zeleň, predzáhradky
domov, okolie obytných domov)

14 Dobudovať detské ihrisko ( pri ZŠ Ul. Lichardova)

1

1.6.2011

1

1.6.2011

OŠaM

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

OŠaM

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

15

6

Bytčica

27.6.2011

OŠaM

16 Oprava pamätnej tabule padlých v SNP na budove ZŠ (pretrieť písmená)

7

Bánová

2.6.2011

OŠaM

Budova bývalej MŠ je vyradená zo správy majetku,
ktorý spadá pod OŠaM a patrí pod Odbor právny a
majetkový. Odbor životného prostredia bude kosiť
parcelu, odbor majetkový poslal e-mail na
odpredaj nehnuteľnosti budovy MŠ, doteraz však nemá
nikto záujem.
Zabezpečí p. poslanec Puček v spolupráci s p.
riaditeľkou ZŠ

August 2011
Obyvatelia Zvolenskej ul. Žiadajú o podanie informácií ohľadom zámeru
17 presťahovania mestskej mini ZOO z Hurbanovej ul. Na Zvolenskú 20 do areálu CVČ
Spektrum.
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 užívania?Je
18
možné 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.
19 Dobudovanie školského multifunkčného ihriska pri ZŠ Lichardova
20 V areáli MŠ vytvoriť multifunkčné ihrisko (neuvedené, ktorá MŠ)
Október 2011
Starší obyvatelia obytného bloku Žilina, Ul. Komenského (oproti SOŠ
Elektrotechnickej, Komenského č. 50, Žilina ) sa sťažujú, že študenti SOŠE pred
vyučovaním (od 7.00 hod ), počas prestávok a po skončení vyučovania fajčia
23 pred/vo vchodoch a pod oknami obytného bloku. Správajú sa hlučne, znečisťujú
prostredie obytného bloku, cigaretový dym stúpa do jednotlivých bytových jednotiek.
Niekoľkokrát podané sťažnosti riaditeľovi školy, ŽSK. Požiadavka – náhodné
kontroly príslušníkmi MsP v Žiline.
Opätovne požadujú, či je možné získať súhlas, aby deti mohli využívať ihrisko v
24
areáli bývalej družiny
Február 2012

5.9.2013/9:04

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.

4

4.8.2011

OŠaM

4

4.8.2011

OKŠCRaMR

1

4.5.2011

OŠaM

1

23.3.2011

OŠaM

1

5.10.2011

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Komenského Žilina je Žilinský
samosprávny kraj.

4.10.2011

Pozemok nie je vo vlastníctve mesta, teda ani v správe
základnej školy.

8

Budatín
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Ihrisko je dobudované
Vzhľadom k tomu, že nevieme o ktorú MŠ sa jedná,
nemôžeme odpovedať.

23/73

Detské ihrisko – občania navrhujú vyčleniť plochu z areálu materskej školy, je to
25 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,keďže sa tam
nachádzajú malé deti. Prevádzka pre verejnosť už
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,že ak nebudú dodržiavané,
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 požívali
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 využitý.

Jún 2012

Záujem vytvoriť klub Jednoty dôchodcov a pre jeho stretávanie prosia o možnosť
26 využívať priestory Základnej školy dočasne v dĺžke 2hodiny 1x za týždeň v
podvečernom čase.

6

Mojšová
Lúčka

26.6.2012

Po zasadnutí Rady školy s poslancom Ing.
Jozefom Štrbom za obvod Mojšova Lúčka bolo
vysvetlené , že stretávať sa raz do týždňa v dĺžke
dve hodiny vo večerných hodinách v priestore
školy je problém z organizačných dôvodov ako
otvárať školu, upratovať priestory, zatvárať školu,
zapínať alarm, ......taktiež z hygienických dôvodov
a z hľadiska BOZP. Dohodli sme sa , že im
vyjdeme v ústrety pri jednorazových akciách
napríklad Mesiac úcty k starším , novoročné
posedenie atď. s čím súhlasil aj pán poslanec.

Október 2012

5.9.2013/9:04
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27 MŠ má problém s diviakmi, ničia plot a ryjú po školskom dvore

Február 2013
Oprava budovy školky – dohodnúť sa školský a sociálny odbor – polovička budovy
28
sa opravuje /časť školky / a druhá nie /klub dôchodcov/
Vzhľadom na informáciu o príprave zmeny užívateľa a prevádzkovateľa budovy ZŠ
občania žiadajú mesto Žilina, aby boli zabezpečené s novým prevádzkovateľom
29
školy také podmienky, že priestory školy budú môcť využívať pre ich aktivity tak, ako
doteraz, keďže v mestskej časti nie je žiadny iný verejný objekt.

30 rodičia malých žiakov opakovane žiadajú školský spoj ku ZŠ Budatín
Marec 2013
V súvislosti so zrušením základnej školy občania upozorňujú, že v budove školy je
umiestnená ústredňa miestneho rozhlasu a bude potrebné zabezpečiť prístup k
31
miestnosti, kde je umiestnený. Súčasne bude potrebné budovu strážiť a minimálne
temperovať tak, aby nedošlo k škodám na majetku.
Na základe informácie poslancov o zrušení základnej školy žiadajú občania vedenie
mesta, aby zabezpečilo pre občianske aktivity priestory v budove základnej školy
32
tak, ako tomu bolo doteraz. Za týmto účelom by malo mesto poveriť niekoho z
terajších zamestnancov, aby sa stal správcom budovy školy pre verejné účely.

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,že je zimné obdobie,riešenie
ohľadom opravy oplotenia je pozastavené a rišiť
sa začne v jarnom období.

8

Zástranie

24.10.2012

7

Strážov

12.2.2013

Úloha je splnená za Odbor školstva a mládeže,
ktorý opravil časť MŠ

6

Mojšová
Lúčka

26.2.2013

Prevádzkovateľom budovy ZŠ je i naďalej mesto
Žilina a správcom budovy školy ostane p.
Hlávka, ktorý v súčanej dobe je zamestnaný na ZŠ
ako údržbár.

8

Považský
Chlmec

28.2.2013

Požiadavka rodičov malých žiakov, ktorí
opakovane žiadajú školský spoj ku ZŠ Budatín
vyriešená a vyrozumenie obdržala aj p.
Smikoňová

6

Mojšová
Lúčka

26.3.2013

Zo strany OŠaM je zabezpečené, aby bola budova
strážená p. Hlávkom, ktorý pracuje v ZŠ aj v
súčasnej dobe ako údržbár a ostane i naďalej.

6

Mojšová
Lúčka

26.3.2013

Je zabezpečené, aby bola budova strážená p.
Hlávkom, ktorý pracuje v ZŠ aj v súčasnej dobe
ako údržbár a ostane i naďalej.

10.4.2013

Odbor školstva a mládeže môže riešiť údržbu iba
tých priestorov, v ktorých je prevádzka škôl a
školských zariadení. Denné centrum Strážov
nespadá pod odbor školstva. Je to v kompetencii
Odboru sociálneho a zdravotného.

Apríl 2013

33

Oprava budovy školky – dohodnúť sa školský a sociálny odbor – polovička budovy
sa opravuje /časť školky / a druhá nie /klub dôchodcov/

7

Strážov

Máj 2013
34

Z dôvodu bezpečnosti peších, ale hlavne detí je potrebná oprava chodníkov v areáli
MŠ

4

2.5.2013

OŠaM rieši daný stav so Strediskom služieb škole
a žiadosť bola postúpená i Odboru dopravy.

35

Je potrebné odstrániť havarijný stav zatekajúcej steny MŠ na ul. Varšavská a na ul.
Trnavská zateká stena tiež

4

2.5.2013

Z OŠaM boli zaslané podklady poisťovni, zatiaľ
nemáme spätnú väzbu od likvidátora poistných
udalostí, po jeho stanovisku budeme riešiť.

5.9.2013/9:04
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36 Požaduje sa výmena okien v šatni a toaletách
Občania sa zaujímajú, akým spôsobom bude prevádzkovaná budova školy od
1.7.2013 a akým spôsobom ju budú môcť občania využívať na svoje potreby
37
(verejné stretnutia, využívanie telocvične, príležitostné využívanie na organizáciu
spoločenských podujatí a podobne)
Rodičia detí PCH navštevujúcich ZŠ Budatín opakovane žiadajú riešiť dopravu detí
38 pred školu autobusom: riešenie vidia v úprave priestoru na otáčanie autobusu pri
cintoríne.
Jún 2013
materská škola- do rozpočtu na tento rok je zaradená oprava strechy, opravu plota
39 sľúbil odbor školstva – poslankyňa si upresní postup, aby plot bol cez prázdniny
určite opravený, má to v pláne urobiť s pracovníkmi VPP z Považského Chlmca

Rada školy MŠ nesúhlasí s odpoveďou Odboru školstva ku jej žiadosti o ďalšiu
triedu – chcú sa stretnúť so zodpovednými pracovníkmi na MÚ. Rodičia nebudú
40
voziť druhé dieťa do inej MŠ (Zádubnie), keď jedno majú umiestnené v Zástraní, deti
zo Zástrania nechodili ani do ZŠ Zádubnie, nebudú chodiť ani do MŠ Zádubnie.

5.9.2013/9:04

2.5.2013

OŠaM neeviduje požiadavku na účelovú dotáciu
na výmenu okien, nie je preto zahrnutá v rozpočte
na rok 2013.

6

Mojšová
Lúčka

29.5.2013

Po dohode s p. poslancom Štrbom bude prijatý
správca budovy, ktorý na základe dohôd umožní
občanom miestnej časti využitie priestorov na
organizáciu spoločenských podujatí.

8

Považský
Chlmec

30.5.2013

8

Zástranie

27.6.2013

oprava strechy bola realizovaná, finančné
prostriedky na opravu boli zaslané ako účelová
dotácia

27.6.2013

Na stretnutí s p. poslankyňou Smikoňovou bolo
vysvetlené, že náklady na ďalšie prac. sily nie sú v
rozpočte, napriek žiadostiam rodičov s trvalým
pobytom v Zástraní, p. riaditeľka prijala do MŠ deti
s trvalým pobytom z mesta a zostalo
neumiestnených len 6 detí, pričom voľná kapacita
MŠ Zádubnie je cca 20 detí.

4

8

Zástranie
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

Január-Marec 2011

1

Zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie grantov z grantového systému mesta pre
jednotlivé mestské časti

2 Umožnenie využitia novej telocvičnej všetkým obyvateľom sídliska Hájik

2

Žiadna základná škola neposkytuje priestory telocvične
širokej verejnosti. Všetko sa deje na základe zmluvných
vzťahov medzi subjektom a vedením školy. Vzhľadom k
tomu, že je to priestor, ktorý má v prvom rade slúžiť na
vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí, prioritne sú
telocvične využívané na tieto účely. Ak chce
organizácia využívať telocvičňu, musí vstúpiť do
zmluvného vzťahu ( zodpovednosť za majetok, za
cvičencov atd. ). a tu je problém, pretože na Hájiku sa
nesmie telocvičňa prenajať počas 5 rokov, nakoľko je
vystavaná z EU finančných prostriedkov a užívateľ by
nemal mať z nej 5 rokov zisk. Využíva sa len pre
krúžkovú činnosť detí a mládeže a na výučbu telesnej
výchovy.

5

Vzhľadom na informáciu o rušení základnej školy požadujú občania pri návrhu
nového využitia objektu školy vyčleniť pre nich priestory pre kultúrno- spoločenské
3 aktivity. Za týmto účelom predpokladajú potrebu 2-3 miestností s nevyhnutným
sociálnym zázemím. Bolo by žiaduce, aby pri návrhu využitia priestorov školy bol
prítomný aj poslanec, ktorý by prezentoval záujmy občanov

6

4 Dobudovať spoločenský dom(objekt CD) pre potreby občanov

6

5 Dobudovať spoločenské priestory v podkroví objektu EF

2.2.2011

Rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci
grantového systému mesta záleží od podania projektu a
od hodnotenie komisií, ktoré sú zložené z predsedu a 3
členov – 3 poslanci. Konečné rozhodnutie je na
primátorovi mesta. Naše oddelenie systém zabezpečuje
len organizačne a metodicky. Nemôžeme vstúpiť do
samotného procesu. Vždy závisí od kvality samotného
projektu – prínos pre komunitu, filantropia,
zaangažovanie verejnosti. Úprava pravidiel VZN
2/2012.

Mojšová
Lúčka

Mojšová
Lúčka
Mojšová
6
Lúčka

22.3.2011

Čo sa týka Mojšovej Lúčky – budova základnej školy a
priľahlých objektov je majetkom vodohospodárov. V
prípade, že v budúcnosti sa bude využívať budova pre
iné účely, je nutné zmeniť účel nájmu ( v prípade, že
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.

25.1.2011

viď por.č. 3

25.1.2011

viď por.č. 3

6 Využitie KD pre aktivity detí (tanec), dospelých (aerobik), dôchodcov

8 Zástranie

31.1.2011

V Zástrarní má KD svojho správcu p. Valachovú.
Možnosti využitia sú, ale musia sa riadiť zmluvným
vzťahom a hradením energie a služieb – nie prenájmom
priestorov. Tie by mohli byť symbolické.

Organizuje sa petícia proti obnoveniu diskoték v Považskom Chlmci, ktoré
znepríjemňovali život celej mestskej časti. Občania nesúhlasia so záverom
7 kontrolóra mesta, že majú venovať zvýšenú starostlivosť svojim deťom, pretože
diskotéku navštevovali mladí zo širokého okolia, ktorí rušili nočný pokoj
a devastovali majetok občanov a mesta.

8

Považský
Chlmec

24.2.2011

Sťažnosti zatiaľ neevidujeme. V prípade, že príde, bude
prerokovaná na komisii pre nebytové priestory
a podnikateľskú činnosť.

5.9.2013/9:04
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Apríl 2011
Na Vlčincoch I. sú až 4 krčmy, ich návštevníci znepríjemňujú bývanie hlukom,
vysypanými smetnými košmi. Po noci- je to nevhodné prostredie pre slušného
8 človeka, za dažďa – zápach moču, hygiena žiadna. 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

Pred povolením prevádzky pohostinstva v KD, ktoré bude prevádzkovať p. Čermák,
je nevyhnutná dohoda s p. Kubom ako so susedom kvôli otváracím hodinám
9 a zabezpečeniu nočného pokoja. Táto požiadavka 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

10 Možnosť umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia

6 Bytčica

Obmedzenie otváracích hodín na základe uvedených
skutočností nemá oporu v žiadnej legislatívnej norme,
ani VZN mesta. Podnety, ktoré sú uvádzané občanmi
OKŠCRaMR majú súvis s dodržiavaním verejného poriadku a
občania by mali na tieto skutočnosti upozorniť mestskú
políciu. Na skrátenie prevádzkového času zo strany
mesta musí byť odôvodnené - evidované porušenie
Prevádzka bola zrušená a mesto neuvažuje o novom

OKŠCRaMR nájomníkovi s povolením na prevádzkovanie
reštauračných služieb.

28.1.2011

OKŠCRaMR

Odbor neeviduje žiadnu požiadavku od
podnikateľského subjektu na uvedenú aktivitu.

Investičné a neinvestičné zámery

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

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

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
13
Vlčinčiarov do športových aktivít. Klub by disponoval všetkými mládežníckymi
kategóriami plus seniorským tímom, ktorý by reprezentoval Vlčince v oblastnej
futbalovej súťaži (požiadavka od občanov).

5.9.2013/9:04

2

Spôsob parkovania bol riešený v roku 2010. Spravila sa
príjazdová cesta na školský dvor ZŠ Javorku, kde môžu
autá parkovať. Parkovacia plocha je dosť veľká na to,
OKŠCRaMR aby uspokojila všetkých návštevníkov haly. Sú však
jedinci, ktorí z pohodlnosti parkujú na ceste pred halou.
Možno treba len znovu trochu osvety, aby sa využívalo
parkovanie za školou na uvedenej ploche.

2

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 slúžiť
OKŠCRaMR 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, že v rozpočte sa nenašli finančné zdroje na
toto jednoduché riešenie športovísk.

4

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
OKŠCRaMR
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.

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Kultúra

28/73

4

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 slúžiť
na tento účel, pokrývali jednotlivé časti sídlisk, mal sa
OKŠCRaMR
opraviť asfalt a zakúpiť športové vybavenie ( basket
koše, brány, koly na volejbal, nohejbal atd. Faktom
zostáva, že v rozpočte sa nenašli finančné zdroje na
toto jednoduché riešenie športovísk. tabuľky zákaz
vodenia spov boli v roku 2012 osadené.

4

OKŠCRaMR

5

OKŠCRaMR Viď predchádzajúce k športovým areálom

17 Vybudovať free wifi HOT SPOT – bezplatná internetová zóna.

5

OKŠCRaMR

18 Vybudovať nejaký okruh pre korčuliarov na kolieskových korčuliach, resp. bežcov

5

Revitalizácia detských ihrísk a športovísk, ich oprava, dosypať pieskoviská, osadiť
14 lavičky, opatriť tabuľou „Zákaz vodenia psov“, asfaltové ihrisko opatriť minimálne 1
basketbalovým košom.

Zabezpečiť kamerovým systémom priestor budovy Gymnázia na ul. Varšavskej,
námestie Jána Pavla II a okolie všetkých škôl ako ochrana pred vandalmi,
15
nežiaducemu správaniu sa mládeže, bezdomovcov a proti psičkárom na zakázaných
miestach v okolí škôl.
Vybudovať verejnosti prístupný športový areál v priestore medzi ulicami Petzvalova,
16
Korzo a Jura Hronca.

19 Vybudovanie športoviska pre deti a mládež .

20

Príspevok na činnosť miestneho futbalového oddielu – okrem futbalu pre dospelých
21 sa staráme o športové aktivity žiakov a dorastencov, ročné náklady na prevádzku
klubu sú v priemere 5710 €
Jún 2011
Ul. Dolný Val – Trhovisko – predávajúci rozširujú stánky, tovar aj na príjazdovú
22 pozemnú komunikáciu – prechod chodcov a ostatných motorových vozidiel –
obmedzený

5.9.2013/9:04

free wifi zóna je na mariánskom námestí a v budove
MsÚ
Okruh vybudovaný v spolupráci s mesto na vodnom
OKŠCRaMR
diele
V mestskej časti Budatín sa riešilo aj detské ihrisko. Pri
riešení tohto problému bolo ťažké nájsť pozemok, kde
by sa ihrisko dalo vybudovať. Najjednoduchším
OKŠCRaMR
riešením by bolo pri vybudovaní športoviska využiť
areál základnej školy – je to myšlienka aj vedenia školy.
Potrebná analýza využitia a finančných nákladov.

8 Budatín

Vybudovanie multifunkčného ihriska, podmienky pre deti, dorast aj dospelých na
športové aktivity,

Budova Gymnázia je v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Kamerový systém rieši MP pre jednotlivé mestské časti.

8

Považský
Chlmec

OKŠCRaMR

8

Považský
Chlmec

OKŠCRaMR VZN 2//2012 - športové dotácie

1

15.6.2011

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Kultúra

Je potrebné zistiť, či vôbec v PCH existuje pozemok
mesta, kde by sa daná požiadavka dala realizovať.

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.
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor sociálny a zdravotný
Požiadavka

VO

Január-Marec 2011
Informovať o možnosti prispieť na stravu pre dôchodcov zo strany mesta tak, aby
1
obed nebol drahší ako 1,50euro a zabezpečenie jeho dovozu do Budatína
Marec 21011
V objekte kultúrneho domu pripraviť miestnosť pre seniorov s možnosťou pripojenia
2
na internet
Investičné a neinvestičné zámery

Riešenie rómskej otázky v centre mesta hlavne v okolí Bratislavskej ulice. Zapojiť
ochotných rómskych aktivistov do práce s rómskou komunitou hlavne v oblasti
3 školstva, sociálnej a bytovej otázke. Využiť 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.

5.9.2013/9:04

Miestna časť

8

6

Dátum

termín

Zodpovedný Poznámka

odpoveď odoslaná poslancovi emailom

23.3.2011

Bytčica

14.3.2011

1

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Sociálny

OSaZ

požiadavka je v riešení

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 už
zmienených služieb zabezpečujú aj dozor nad hygienou
prostredia a i. V centre prebiehajú súbežne rôzne voľnočasové
aktivity napr. športový krúžok, výtvarný krúžok, divadelný
krúžok, doučovacie detí a i. Do upratovacích prác sa zapájajú
dobrovoľníci z Bratislavskej ulice, pričom na výkon prác sa
využívajú aj občania miestnej lokality vykonávajúci alternatívne
tresty nariadené súdom. Odbor sociálny a zdravotný začal
spolupracovať so Žilinskou 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 služieb
Mesta Žilina na roky 2010-2013 a to v zmysle dvoch opatrení
ukotvených v Komunitnom pláne. V súčasnosti sa očakáva
vyhlásenie príslušných dotačných výziev.

30/73

Zriadiť multifunkčné mestské stredisko sociálnych služieb so zavedením
4 kompletného sociálneho poradenstva, zavedením prepravnej služby s doprovodom a
hospicovou starostlivosťou pre seniorov.

5 Zriadiť mestskú práčovňu.
Jún 21011

6

Akou formou bude Mesto Žilina realizovať príspevky schválené vládou pre občanov s
dôchodkom nižším ako 305 eur

4

OSaZ

Základné sociálne poradenstvo je poskytované na Odbore
sociálnom a zdravotnom na MsÚ mesta Žilina, vo všetkých
zariadeniach SS verejných i neverejných, kde poradenstvo
poskytuje sociálny pracovník a na VÚC v Žiline na Odbore
sociálnom. Dnes v meste Žilina existujú poradne na úrovni
základného sociálneho poradenstva a špecializovaného
sociálneho poradenstva. Sú to neziskové organizácie,
občianske združenia, cirkevná organizácia, ktorým mesto
poskytuje dotáciu aj na tieto účely. Mesto Žilina sa nebráni
vytvoreniu multifunkčného mestského strediska pre sociálne
služby, ale momentálne je stav taký, že finančná situácia
mesta to nedovoľuje.
Odbor sociálny a zdravotný robil prieskum ohľadom zriadenia
zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zistili
sme, že je väčší záujem občanov o Denný stacionár a
zariadenie opatrovateľskej služby, pri ktorom by sa mohla
zriadiť aj prepravná služba. Pri získaní akejkoľvek dotácie EÚ
fondov na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia, by Mesto
Žilina mohlo zrealizovať uvedený zámer.

4

OSaZ

Závisí od finančných možností mesta.

6

Bytčica

13.6.2011

Poberatelia dôchodku , ktorých výška dôchodku nepresahuje
305 € ( nepracujúci poberatelia starobného dôchodku,
predčasného,
Invalidného dôchodku ) predložia 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 môže rozdeľovať na
základe požiadavky 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

5.9.2013/9:04
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Dobrý deň,

7 Záujem o obnovenie detskej poradne v KD Zástranie

8

Zástranie

30.9.2011

Apríl 2012

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 Žiline/ kde je kompletne
dostupná následná zdravotná starostlivosť, laboratórium,
lekáreň/, ďalej vzhľadom k dodržiavaniu 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
Žilina na prevádzkovanie ambulancie všeobecnej zdravotnej
starostlivosti v odbore pediatria a urgentná starostlivosť, nie je
možné pokračovať vo vykonávaní týchto detských poradní v
časti Zástranie/ neberiem v úvahu ekonomické, profesionálne
dôvody/ .
V stručnosti, podstata spočíva v tom, že 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- dodržiavanie chladového
reťazca očkovacej látky, dozor po podaní očkovacej látky a
eventuálne ďalšie zvládnutie možných okamžitých život
ohrozujúcich nežiaducich 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 života/ pretože tam je
najviac prevencií/ z celkového počtu vekovej skupiny len
3.5%, celkovo 6 detí. Každý má podľa zákona slobodný výber
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti .Je na každom z nás, či
sa rozhodne pre kvalitu alebo okamžitú dostupnosť s
obmedzenými možnosťami.
Každá poisťovňa má inú vekovú schému pre vykonávanie
prevencie hlavne u tejto vekovej skupiny detí do 15 až 18
mesiaca života , takže je reálne, že budem robiť v priebehu
mesiaca len poradňu pre jedno dieťa v Zástraní. To už vôbec
nehovorím o ekonomickom efekte- prevádzkové náklady na

Občania, ktorí odoberajú stravu z verejnej kuchyne mesta Žilina na sídlisku Vlčince
8 sa sťažujú, že najmä v piatok, keď si objednávajú bezmäsitú stravu, im je vydávaná
iná strava ako si objednali, prevažne mäsitá.

6

Mojšová
Lúčka

24.4.2012

Po preverení veci s vedúcou jedálne pre dôchodcov sa
prišlo na to, že chyba sa mohla stať pri výdaji stravy
bezmäsitej za mäsitú iba pri zastupovaní opatrovateľky
pri dovoze stravy do domácnosti klientovi. Požiadavka
zo strany občanov je už v riešení.

9 Občania sa opakovane sa pýtajú na potravinovú pomoc

8

Považský
Chlmec

26.4.2012

V tomto momente je potravinová pomoc zastavená.
Treba počkať ako sa rozhodne nová vláda.

Jún 2012

5.9.2013/9:04
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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

Považský
Chlmec

26.6.2012

7

Strážov

12.2.2013

Pokiaľ nie je pani zbavená svojprávnosti, MsÚ s tým nič
neurobí. Tu musí konať v prvom rade rodina ( rodinní
príslušníci ). Treba podať písomnú žiadosť na ÚPSVaR,
že matka zanedbáva starostlivosť o deti. To môžu aj
susedia napísať. Pokiaľ má pani psychickú poruchu, tak
treba volať rýchlu zdravotnú službu 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/

OSZ nemá vyčlenené finančné prostriedky pre
tento účel a ani mu nepatrí budova, časť budovy je
v prenájme.

Apríl 2013

12

Oprava budovy školky – dohodnúť sa školský a sociálny odbor – polovička budovy sa
opravuje /časť školky / a druhá nie /klub dôchodcov/

5.9.2013/9:04

7

Strážov

10.4.2013

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Sociálny

Budova, v ktorej je umiestnená MŠ, je majetkom
Mesta Žilina. El. energiu, plyn, telefón, smeti,
opravy a rekonštrukcie si MŠ hradí z prevádzky a
dotácií MÚ OŠ. MŠ uhrádza aj faktúry SEVaKu v
plnej výške a následne MÚ SO refunduje MŠ časť
stočné. SO refunduje aj zálohové platby za plyn vo
výške 200.- € mesačne.
Denné centrum pre seniorov v budove MŠ Strážov
je len v nájme. MŠ v Strážove robí výkon správy
na budove. S uvedenou požiadavkou je treba sa
obrátiť na riaditeľku MŠ a aj odbor školstva na
MsÚ.
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor bytový
Požiadavka

VO

Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

OB

požiadavka evidovaná, priľahlý pozemok je vo
vlastníctve mesta,vzhľadom na súčasnú finančnú
situáciu mesto neplánuje s výstavbou odstavnej plochy, nepatrí do kompetencie odboru bytového

Máj 2011
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, že ulica je úzka.
Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu
dopravnou nehodou. Žiadal vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu,
1 umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s
týmto upozornil, že majú vedomosť o tom, že v bytoch býva viac osôb, častokrát
nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám zrejme
nezákonne, ktorí tiež za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so správcom
obytných domov vykonať kontroly užívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť
príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu.

4

5.5.2011

Jún2011
2

Nájomné byty- prešetrenie oprávnenosti výšky poplatkov za servis a údržbu výťahov

5.9.2013/9:04

5

6.6.2011

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Bytový

v riešení - Žilbyt uzatvorí novú zmluvu

34/73

Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor stavebný
Požiadavka

VO

Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

Január-Marec 2011
1

23.2.2011

V dodatočnom stavebnom povolení bolo aj rozhodnutie o odstránení časti stavby, ktorá mala ďalej pokračovať.
Investor požiadal o obnovu konania konania, vzhľadom na posudok statika a možnosť 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.

1

9.3.2011

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

4

10.2.2011

3
8 Zádubnie

1.2.2011
2.2.2011

Označenia ulíc po zateplení obytných domov musí reinštalovať stavebník, alebo dodávateľ.
Pomenovanie a označenie ulíc v Zádubní a Zástraní - v týchto mestských častiach nie sú ulice pomenované.

8 Zástranie

31.1.2011

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

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
Námietka proti zmene územného plánu na pozemku parc. č. 1892/1 KN, 1892/12 KN
a 1892/11 KN v kú Žilina, obec Žilina 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 žiadosť SSÚ v Žiline.
2

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 )

Informovať o priebehu výstavby v medzibloku na Piešťanskej ul.
3
4 Označenie ulíc na sídlisku po zateplení panelákov
Pomenovanie a označenie ulíc
5
Chýbajúce názvy ulíc
6
Apríl 2011
Riešiť umiestnenie letných terás na Ul. Národnej – znížiť veľkosť zaberaných plôch
letnými terasami, aby bol umožnený bezproblémový prechod chodcov a vozidiel
7 záchrannej a hasičskej služby.
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
8 malo byť označené postupným radom číslovania.
Pán Horváth(č.d. 339) žiada, aby aby mu stavebný úrad odpovedal na jeho sťažnosť
z roku 2010 č. 8476/2010-15906/201. Po obhliadke susedského sporu pracovníčkou
9 p. Hudcovskou nebol o výsledku informovaný.
P. Laščiak sa zaujímal o územný plán mesta Žilina- kedy bude právoplatný a kedy
bude môcť dostať územné rozhodnutie na svoj dom. Situácia sa ťahá už takmer 5
10 rokov.
Investičné a neinvestičné zámery

1

6.4.2011

OS

4

7.4.2011

OS

8 Brodno

6.4.2011

OS

6 Trnové

12.4.2011

OS

Pri povoľovaní terás na Národnej ulici sú zabezpečené prechody pre chodcov a vozidiel hasičskej a záchrannej služby,
v opačnom prípade zjednáme nápravu

Po sčítaní
obyvateľov

Máj 2011

13

Rozostavaná budova, ktorá dlhé roky znepokojuje obyvateľov sídliska.

Zastavenie ďalšej výstavby nových bytov (rodinných domov), kým nebude vyriešená
dopravná situácia v Závodí (alebo aspoň čo najskôr schváliť Územný plán mesta,
14 aby bol jasný smer rozvoja sídliska)

OS

3

OS

3

OS

5

OS

7

OS

Stavebný úrad musí postupovať podľa platného územného plánu mesta a teda nemôže svojvoľne zastaviť výstavbu v
nejakom území. Po schválení nového územného plánu sa bude riadiť týmto dokumentom.
Odstránenie stavby môže povoliť stavebný úrad na základe žiadosti vlastníka stavby, nariadenie odstránenia
nepovolenej stavby nasleduje po stavebnom konaní o dodatočnom povolení stavby v ktorom sa preukáže, že stavba
je v rozpore s verejným záujmom.

Považský
8 Chlmec

OS

Plány na budovanie inžinierskych sietí nezabezpečuje stavebný odbor mesta, to je investičná činnosť

Asanácia stavby „Stará vyhňa“ na Námestí dona Bosca.
15
Plán inžinierskych sietí na lokalitu Lány (budúca výstavba IBV)
16
5.9.20139:04

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.

3
Umiestnenie informačných tabúľ.

12

Odpoveď na sťažnosť 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

December 2011Územný plán je schválený a platný. Územné rozhodnutie je vydané

Označenie ulíc na sídlisku (po zateplení panelákov neboli dodané.)
11

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

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Stavebný

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.
Na nedokončenej stavbe sme vykonali štátny stavebný dohľad a investor ( DREVONA HOLDING Bratislava )
vykonáva opatrenia v zmysle záverov vykonaného ŠSD.
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Doplniť názvy ulíc v Zástraní a zabezpečiť ich označenie
17
Máj 2011
Oznámenia o stavebnom konaní na verejnej tabuli - občania žiadajú vysvetlenie,
prečo nedostáva o stavebnom konaní informáciu susediaci vlastník, prečo sa aj v
prípadoch známeho vlastníka využíva iba verejná vyhláška
18
19

Vyzvať občanov na verejnú diskusiu k názvu námestia v Považskom Chlmci
Pomenovanie ulíc –mesto tvrdí, že Zástranie nemá názvy ulíc, na internete sú
uvedené názvy, aj RZS hľadá pacientov podľa nich. Žiadať mesto o vysvetlenie.

20

8 Zástranie

Považský
8 Chlmec
Považský
8 Chlmec

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 Živo. V čase tesne pred sčítaním obyvateľstva sa táto činnosť nesmela vykonávať.

Oznámenie o stavebnom konaní sa doručuje verejnou vyhláškou pri líniových stavbách a v konaní s veľkým počtom
účastníkov. V prípade, že časť účastníkov nie je známa, týmto sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou a všetkým
známym účastníkom priamo na ich adresu.

28.4.2011
28.4.2011

Námestie bolo pomenované "Chlmecké námestie".

Nemá názov a nič sme na stránku mesta nedali.

8

27.5.2011

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 bežné pri stavbách v centre mesta. Ak to nemá stavebné
povolenie a nie je iné riešenie tak zbúrať - alebo dokončiť s kompromisným riešením
jedno podlažie a dosť, keď už stromy vyrúbali a postavili základy. Len už 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.

21
Jún 2011
Občania sa vyjadrili proti ďalšiemu zahusťovaniu mesta Žilina / výstavbe
22 polyfunkčného objektu – časť Malá Praha, Ul. Suvorovova
Pripomienky na činnosť a správanie niektorých zamestnancov Stavebného úradu,
23 MsÚ Žilina
24 Neoznačené ulice
Nelogické číslovanie vchodov a označenie ulíc Černovskej a Sv. Gorazda nesúvisí
len so sčítaním obyvateľov 2011, ani s voľbami, či referendom, pretože to trvá
niekoľko rokov, a vôbec, ak sa dostane človek z iného územného obvodu, ktorý
nepozná konkrétne miesto, nemôže sa riadne orientovať, pretože 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
25 vybledla a nie je zrejmé, na akej ulici panelák stojí.
Osadenie orientačných značiek s názvom ulíc (opakované blúdenie záchrannej
26 zdravotnej služby pri vyhľadaní starej Mojšovej Lúčky)
Október 2011
Reklamné a informačné tabule PR, RIP firiem – park križovatka Ul. Predmetská/Ul.
Májová – smerom k MsÚ – dodržiavanie VZN č. 10/2011, hlava II, čl. 1 ods. 1.
Požiadavka - prehodnotiť umiestnenie, v prípade porušenia VZN 10/2011 - PR, RIP
27 odstrániť.

1

1.6.2011

1
3

1.6.2011
7.6.2011

Po informácií o tzv. strážnom domčeku pri železničnom priecestí pri Budatínskom
zámku boli občania informovaní, že tento objekt rieši ŽSR (Železnice slovenskej
republiky) formou predaja. Občania požadujú, aby mesto Žilina vyzvalo vlastníka t.j.
ŽSR, aby do doby predaja objekt zabezpečili tak, aby tam nemohli vstupovať deti,
ktoré sú ohrozované na živote a zdraví, pretože tento objekt je v havarijnom,
29 rozsýpajúcom sa stave.
5.9.20139:04

konkrétne kto a kedy?
vyriešené

prípad ul. Černovská a sv. Gorazda tiež nie je jednoduchá záležitosť, lebo sa jedná o zmeny trvalých pobytov. Tabule
s názvom ulice sa dávajú len na začiatok a koniec ulice, nie ku každému paneláku. Názvy obojstranných ulíc na jeden
panelák sa nebudú dať zmeniť, nemôžu sa meniť trvalé pobyty

4 Vlčince I.

2.6.2011

Mojšová
6 Lúčka

14.6.2011

treba zvážiť, či na pár domov sa má dať ulica

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.

1

5.10.2011

Pán Obrcian, poďakoval výboru za zabezpečenie urgentnej opravy lampy verejného
osvetlenia na ul. Černovskej. Vyslovil nespokojnosť s predloženým riešením
dopravnej situácie na Vlčincoch I.. Požadoval 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,
pretože orientácia v tejto časti je nemožná.
28

oddelenie architekta mesta zodpovedne posudzuje a dáva vyjadrenia špeciálne na zahusťovanie mesta podľa
urbanistických regulatív a v súlade so stavebným zákonom

zabezpečenie osadenia tabúľ označujúceho vchody, ktoré boli už v minulosti označené, nie je v kompetencii
stavebného úradu, ale správcu bytového domu, v tomto prípade OSBD

4

6.10.2011
Mesto Žilina nie je stavebným úradom pre danú stavbu. Pre stavby na pozemku vo vlastníctve Železníc SR a v
ochrannom pásme železníc sú stavebým úradom Železnice SR. Listom primátora upozorníme na skutočnosť, že ako
vlastník stavby musí stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave - táto povinnosť vyplýva zo stavebného
zákona

8 Budatín

4.10.2011
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Pomenovať ulice v Zástrní, už nestačí číslovanie domov, je to neprehľadné a
30 spôsobuje občanom problémy.
November 2011
Bilbordy, reklamné tabule – na ďalej sú umiestnené napr. na križovatke pred
remeselníckom dome na zábradlí nad Všivákom, vedľa svetelnej cestnej signalizácie,
odpútava sa pozornosť vodičov, Ul. Hviezdoslavova, Predmestská a podobne .
Požiadavka - prehodnotiť umiestnenie, v prípade porušenia VZN 10/2011 - PR, RIP
31 odstrániť.
Na zateplených panelových domoch – do izolačných vrstiev obyvatelia osadzujú
32 parabolické antény . Požiadavka - umiestnenie antén.

8 Zástranie

28.10.2011

odo dňa vyhlásenia volieb nemožno až 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
Nové VZN 2012. Po ukončení passportu RIP zariadení.Následne budu riešené RIP zariadenia, ich povolovanie a
odstranovanie.

1

2.11.2011

1

2.11.2011

Musí riešiť spravca byt. Domu.

4

3.11.2011

bude riešené až v rámci MIS

4

3.11.2011

vyriešené

4

3.11.2011

nerieši stavebný úrad, je to v kompetencii odboru dopravy

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.
33
Upozorniť MAX na odpratanie zeminy, ktorú nahádzali okolo svojho domu a tým
34 zahádzali aj priľahlý chodník
34,5

Žiadal zúženú cestu pri reštaurácii Tulák (terajšie parkovisko) zrušiť a rozšíriť
cestu , vyvlastniť vo verejnom záujme.

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
35 dispozícii stanovisko MsÚ
Január 2012
36 Je nutné riešiť pomenovanie ulíc v Zástraní.
Február 2012
Občania žiadajú o asanáciu budovy bývalej MŠ v Bytčici z dôvodu jej nevyužívania a
37 zlého technického stavu
38

Zabezpečiť označenie ulíc a domov podľa skutkového stavu

Mojšová
6 Lúčka

30.11.2011

8 Zástranie

25.1.2012

Až po volbách. Kvôli moratóriu. v riešení

6 Bytčica
Žilinská
7 Lehota

15.2.2012

Budova bude zbúraná v roku 2013, rieši odbor právny a majetkový.

4
6 Bytčica
Považský
8 Chlmec
Považský
8 Chlmec

1.3.2012
14.3.2012

Toto je celoslovenský problém. Mesto musí postupovať v zmysle legislatívy, a to je v prípade odstránenia nelegálneho
billboardu zdĺhavá činnosť.
Budova bude zbúraná v roku 2013, rieši odbor právny a majetkový.

29.3.2012

odbor dopravy.

29.3.2012

Schválené na májovom MZ.

7.2.2012

v riešení, bude sa riešiť po pomenovaní ulíc

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

Marec 2012
Elektronicky podnet Ing. Frajtovej zo dňa 28. 02. 2012:
Akcia "bilbordy" sa mi zdá v Žiline skončila fiaskom. Okrem odstránenia jedného
bilbordu za účasti p. primátora a televízie, sa nič nezmenilo. Mám dokonca dojem, že
ďalšie pribudli. Ak sa mýlim, budem rada keď ma presvedčíte o opaku. Zároveň
znova apelujem na skultúrnenie Žiliny odstránením bilbordov, pretože mesto Žilina
vyzerá pre návštevníka z iného mesta ako cirkus a nie ako perla horného Považia.
Jedná sa o centrum mesta, hlavne ul. Kálov, pokračujúc ku železničnej stanici,
smerom k Štefánikovmu námestiu až po Studničky.
39
40 Opätovná požiadavka o asanáciu budovy bývalej MŠ
41
42

Urgovať informačnú tabuľu slepá ulica Gavlovičova
MZ - schváliť názov Chlmecké námestie
Apríl 2012

Označenie ulíc a domov podľa skutkového stavu
43
44 Opakovane žiadané - zbúranie vyhne – hrozí zrútenie

Žilinská
7 Lehota
7 Bánová

3.4.2012
3.4.2012

Žiadajú oficiálne pomenovanie ulíc v Zástraní, je veľký problém dohovoriť sa v
akejkoľvek situácii o lokalite, ktorú treba riešiť.
45

5.9.20139:04

8 Zástranie

25.4.2012
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Situácia sa rieši. Rieši sa vo viacerých mestských častiach spolu.
rieši sa
Mesto rieši pomenovanie ulíc v Zástraní, Zádubní, Zilinskej Lehoty, Trnové.Občania dostanú možnosť 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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P. Stachová hlási, že kaplnka v parku podmoká, odpadáva omietka zvnútra aj
zvonku, robí to asi 2 roky, žiada oznámiť vec príslušným úradom, aby sa mohlo začať
s opravou. Opravu si veriaci zaplatia. Kaplnka má 95 rokov (1918), je to majetok
46 cirkvi, poslankyňa zistí, či je potrebný súhlas MÚ.
Máj 2012

Považský
8 Chlmec

Za stavbu zodpovedá majiteľ. Treba podľa druhu stavebnej činnosti podať žiadosť na stavebný úrad.Buď ohlásenie
alebo stavebné povolenie.

26.4.2012

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 ?
47
Ako je možné, že nové budovy sú vyššie ako okolité historické domy ? Neplatia
48 právne predpisy ? Neexistuje kontrola ?Týka sa to predsa MPR?
OC Mirage – neupravené okolie pri OC Tesco, od Ul. Kálov – existuje stavebné
49 povolenie a je ešte platné ? Kto a kedy vykonal kontrolu prevedených prác ?
50 Občania konštatovali, že Žilina sa žiaľ mení na betónové mesto
Občania poďakovali p. primátorovi a poslancom MZ za predloženie a schválenie VZN
č. 11/2011 – vonkajšie obslužné zariadenia na území mesta „letné terasy“
nenarúšajú historickú časť mesta, zvýšila sa úroveň a celková kultúra. Potrebné
51 však riešiť prechod pod „laubňami“.
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 pozdĺž ul. Cyrila a Metóda napočítala 7
bilbordov. Poukázala, že sú ešte predvolebné plagáty osobností, ktorí kandidovali do
52 volieb.
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 žiadajú, aby mesto
zaradilo na rokovanie zastupiteľstva bod s návrhom na pomenovanie tejto ulice s jej
53 historickým názvom.
Jún 2012

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
dodržané požadované podmienky stavebného zákona a stavebný úrad nemal dôvod tieto rozhodnutia nevydať.

1

2.5.2012

Ku všetkým predmetným stavbám boli doložené súhlasné záväzné stanoviská Krajského pamiatkového úradu v Žiline
a takisto oddelenie architektúry mesta skonštatovalo súlad s platným Územným plánom mesta Žilina

1
1

2.5.2012
2.5.2012

na terénne úpravy v okolí Mirage bolo vydané stavebné povolenie

prechod pod "laubňami" je vyriešený

1

2.5.2012
Momentálne prebieha pasportizácia reklamných zariadení na území mesta Žilina. Na vyriešenie problému "billboardy"
je potrebná zmena legislatívy.

4

3.5.2012

Mojšová
6 Lúčka

29.5.2012

1

6.6.2012

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

Ul. Sirotárska – bránka zavretá z dôvodu ničenia a sústavného poškodzovania
súkromného majetku občanmi pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok
(hlavne v nočných hodinách) -> krádeže 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 slúžiť aj iným občanom, širokej verejnosti.
54

Poslancom volebného obvodu č. 4 prostredníctvom predsedu JUDr. Gabriely
Hamalovej,
Žiadosť o vykonanie miestneho šetrenia. Žiadame 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 Žilina
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.. Keďže 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
55
klimatizačného zariadenia voľne tečie na stenu budovy, kde táto plesní, len teraz po
Poslanec Štrba informoval občanov o možnosti 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, že si uvádzajú ako adresu Horná Trnovská, respektíve Dunajská a
56 im ako občanom tento stav vyhovuje.
5.9.20139:04

v riešení

• Ing. Jozef Oswald, vedúci odboru stavebného: „ Samozrejme je to záležitosť 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 – montáž
technického zariadenia - klimatizačnej jednotky a satelitnej antény. K ohláseniu predložil súhlas nadpolovičnej väčšiny
vlastníkov bytov. Oznámenie k ohláseným stavebným úpravám bolo vydané 26.09.2011 pod č. 25891/201148741/2011-OS – MLA. Na základe sťažnosti vlastníkov bytov na hluk, vibrácie a poškodzovanie omietky bol
vykonaný štátny stavebný dohľad, kde nebolo zistené žiadne porušenie zákona, resp. vyhlášky. Sťažovateľ bol o
výsledku informovaný.

4

7.6.2012

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

6 Trnové

19.6.2012
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Nespokojnosť občanov voči SSE, napriek vyhláseniu v miestnom rozhlase
nedodržujú 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
57
Stará vyhňa – havarijný stav – hrajú sa tam deti, môže to spadnúť a spôsobiť úraz.
58 Nutné doriešenie.
Pre rodinné domy kde pre ich nízku polohu nie je možné napojenie na verejnú
kanalizáciu prejednať možnosť vydania povolení na osadenie vlastných čistiečiek
59 odpadových vôd
Problém občanov s čističkami – stavebný odbor dáva povolenie na krátku dobu a
potom čo – bude kanalizácia? Čistička stojí značné financie a žiadatelia majú vážny
60 problém, ako vec riešiť
September 2012
Chalupa pri kostole, na ktorú nie je vlastník /vraj ani na katastri/ treba zbúrať, žiada
pán Hruška Jozef č. t. 0907076748 –bolo by vhodné ho osloviť – opakovaná žiadosť
61 !!!
Október2012
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
62
Mirage – tečúca voda z fontánky priamo na farské schody -> vyzvať majiteľa k
63 odstráneniu „poruchy“.
Občania navrhujú , aby sa pri vstupe do Mojšovej Lúčky umiestnila orientačná
64
tabuľa, na ktorej budú smerovníky k jednotlivým uliciam
Priestory po odstránení bufetu pri križovatke Tulská 6 a 7 urovnať do pôvodného
65
stavu. Zároveň odstrániť z miesta prívodné elektrické vedenie.
November 2012
Stará vyhňa – havarijný stav – hrajú sa tam deti, môže to spadnúť a spôsobiť úraz.
66 Nutné doriešenie – opakovaná žiadosť.
Občania, ktorí sa v septembri prihlásili za účastníkov stavebného konania na RC
67 BRO,žiadajú vyjadrenie stavebného odboru.
December 2012

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

6 Bytčica
Žilinská
7 Lehota

20.6.2012
7.6.2012

rieši sa

Brodno,
8 Vranie

20.6.2012

pokiaľ si vlastník rodinného domu požiada o povolenie ČOV a splní všetky zákonom stanovené podmienky, stavebný
úrad nevidí dôvod, aby predmetné ČOV neboli povolené

Považský
8 Chlmec

26.6.2012

stavebný úrad ČOV územne povoľuje, ale stavebné povolenie vydáva Obvodný úrad životného prostredia

7 Bánová

6.9.2012

rieši sa

1

3.10.2012

rieši sa

3.10.2012

rieši sa

1
6

Mojšová
Lúčka

18.10.2011

4

3.3.2011

7 Bánová

8.11.2012

v riešení, bude sa riešiť po pomenovaní ulíc
rieši sa

Považský
8 Chlmec

22.11.2012

6 Trnové

3.12.2012

69

4

6.12.2012

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

Zabezpečiť pravidelné kontroly na správnosť a súlad postupu prác pri výstavbe OC a
70 revitalizácie zelene.
71 Požiadavka na asanáciu budovy starej materskej škôlky

4
6 Bytčica

6.12.2012
5.12.2012

v riešení

7.12.2012

stavebné povolenie ešte nebolo vydané, na stavebnom úrade beží konanie

8 Zádubnie

14.1.2013

Označovanie ulíc nie je prioritou mesta, ale zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. vyplýva, že každá ulica v
obci má mať svoje meno

4

7.2.2013

V prípade výstavby OC BILLA bol investor Mestom zaviazaný k revitalizácii okolitej zelene odstránením veľkého
množstva odpadu z CO krytov, ako aj odstránenie samotných CO krytov. Výstavba OC BILLA zatiaľ nebola povolená.

6 Trnové

12.2.2013

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
68 mesta Žilina (riešil to útvar hlavného architekta) známe stanovisko
ul. Obežná vo veci výstavby OC BILLA a revitalizácie zelene:
• Už bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu OC? Žiadam k dispozícii presný
stavebný zámer, dokumentáciu k stavebnému povoleniu.

Podať informáciu, či zvierací park v Budatíne je vybudovaný oficiálne s platným
72
povolením a do akej doby má na to povolenie.
Január 2013
Občania vyjadrujú nesúhlas, aby v súčasnej zlej ekonomickej situácií bolo prioritou
73 označovanie ulíc
Február 2013
V prípade výstavby OC BILLA investor by mal vybudovať aj vybavenosť v okolí
74 cyklotrás a v súbehu s I/18 podľa územného plánu.
Občania žiadajú mesto Žilina, aby vyvinulo maximálnu aktivitu voči spoločnosti
SEVAK k tomu, aby bolo čo najskôr právoplatne vydané kolaudačné rozhodnutie a
75 aby občania mohli pristúpiť k realizácii kanalizačných prípojok.
Na Štaffenovskom dvore je polozrúcaná budova, poveriť stavebný úrad, aby vyzval
vlastníka nehnuteľnosti na zabezpečenie stavby tak, aby neohrozovala susedné
76 parcely
5.9.20139:04

8

Budatín

6 Bytčica

7.2.2013
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Marec 2013
Zúčastnený občan poukázal na skutočnosť, že „Ul. Na priekope – na nehnuteľnosti,
ktorú užíva p. Ing. M.M. so svojou rodinou je umiestnený vodorovne (nad garážou) a
zvisle pri susediacom dome – veľký vlnitý plech, na umiestnenie ktorého údajne
krajský pamiatkový úrad nedal povolenie. Menovanému bola uložená povinnosť jeho
odstránenia. Čo nie je vykonané.“ V tejto súvislosti požiadal mesto, odbor stavebný
o pomoc. Občan – majiteľ susediacej nehnuteľnosti „nemôže opraviť opadávajúcu
vonkajšiu stenu/omietku od suseda p. Ing. M.M. , ktorý údajne súhlas nedá. Stena
vlhne.“
Požiadavka občanov :
Nariadiť odstránenie plechov. Pomoc pri udelení súhlasu pri oprave vonkajšej steny.
77

78
79
80

81

82

83

84

Apríl 2013
žiadosť občanov vlastníkov bytov na ulici Orlia /Orolská 1075/1 a V. Okružná 28 o
prešetrenie a riešenie situácie s umiestnením dňa 01.10.12 reklamy na daný obytný
dom, s umiestnením občania nesúhlasili, zo strany mesta na základe podnetu
občanov – podaný podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu, dotaz občanov –
v akom štádiu riešenia sa predmetná vec nachádza
na objekte bývalého kina Úsvit padá omietka, odkryté elektrické vedenie, vyzvať
majiteľa k oprave = predísť k ohrozeniu zdravia a života občanov
Vyhňa- padajú škridle na cestu, ohrozujú ľudí.
Máj 2013
Sťažnosť na prevádzku M+M- Pavol Mladšík, výroba a montáž šatníkov Roldor,
vykonať kontrolu zo strany Stavebného Úradu a Regionálneho UVZ.
Jún 2013
Urgencia na výkon štátneho stavebného dohľadu – ul. Dlhá a Za kostolom,
prevádzka na výrobu nábytku.
názvy ulíc – občania dokončili návrhy vo februári 2013, majú výhrady, prečo
stavebný odbor MÚ nepokračuje v konaní: príde predvolebné moratórium a ďalší rok
je stratený, problém s odpadom a údržbou ulíc bude pokračovať
Občania sa hlásia za účastníkov územného konania na „Dobývanie štrkopieskov v
lokalite Kopánka“, ktorú chce vykonávať spoločnosť T+T, je to v rozpore s VZN o
územnom pláne, nebolo to schválené mestským zastupiteľstvom. Vlastníci pozemkov
si už vybavujú geometrické plány na stavby rodinných domov, niektorí už majú
pripravené zmluvy na predaj stavebnej parcely, činnosť T+T im to opäť na dlhé roky
znemožní, žiadajú osobné stretnutie s primátorom, ktorý dal na to súhlas. Poslankyňu
vyzývajú osobne aj telefonicky, aby zabezpečila nápravu a urgovala aj urbanistickú
štúdiu na rodinnú zástavbu v tejto lokalite.

Žiadajú, aby pri prípravách zmeny názvu ulíc v komisiách boli vždy prítomní aj
poslanci za jednotlivú mestskú časť, ktorí by informovali občanov o zámere skôr, ako
85 k zmene názvu príde.

86

Žiadajú vyjadrenie architektov, či v priestoroch v blízkosti cintorína bývalého družstva
smerom na Brodno sa plánuje nejaká výstavba, prípadne, či o takomto zámere
mesto má informácie. Privítajú aj možnosť osobného stretnutia architektov s
občanmi, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2013 o 17.00 hod. v ZŠ Budatín

5.9.20139:04

1

6.3.2013

Veľký vlnitý plech nie je stavba, preto ho nemôže riešiť stavebný úrad, ani nariadiť jeho odstránenie-ak netvorí
stavebnú konštrukciu.

1

3.4.2013

V riešení.

1
7 Bánová

3.4.2013
4.4.2013

V riešení, bude vykonaný ŠSD, podľa výsledku a zistení sa bude ďalej konať.
Rieši sa odstránenie vyhne.

6 Bytčica

15.5.2013

6 Bytčica

12.6.2013

8 Zástranie

29.5.2013

Považský
8 Chlmec

30.5.2013

8 Vranie

7.6.2013

8 Budatín

25.6.2013
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na hlavného architekta
Požiadavka

VO Miestna časť

Máj 2011
riešiť problematiku letných terás v meste – iniciovať stretnutie vedenia mesta s
majiteľmi reštauračných zariadení – nájsť primerané riešenie - obyvatelia majú
1 záujem užívať v letných mesiacoch letné terasy, v súčasnosti rozloženie stolov a
1
stoličiek bráni plynulému prechodu/nákupu občanov a návštevníkov mesta, stoličky a
stoly sú rozložené aj na majetku mesta
2 Zohľadniť pripomienky občanov k územnému plánu mesta.

Dátum

4.5.2011

4

5.5.2011

Na najbližšie zasadnutie výboru predložiť schválený územný plán Vlčince I. a to buď
3 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

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

5

Celá Žilina je oblepená veľkými bilbordami, plagátmi, stavby vôbec nevidno, takže
Žilinu nevidno a to nevadí architektovi Mesta Žiliny?

4

2.6.2011

termín

Zodpovedný Poznámka

Dohoda bola realizovaná 24.4.2012 a sezóna 2012 už
bola podľa nového režimu.

Mesto sa zaoberalo pripomienkami občanov a
prerokovalo pripomienky komisií tak, ako napr. v komisii
územného plánovania a výstavby dňa 07. 07. 2011.

Jún 2011

5.9.2013/9:04
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územný plán zóny Vlčince mesto Žilina môže obstarať
až po nadobudnutí právoplatnosti ÚPN-M Žilina.
Predpoklad platnosti nového ÚPN-M Žilina je 2. štvrťrok
2012.
revitalizácia bude pripravená s odborom životného
prostredia MÚ v Žiline
na obmedzenie reklamných, informačných a
propagačných zariadení postupujeme podľa nového
platného VZN č. 10/2011
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor dopravy a údržby pohrebísk
Január-Marec 2011

Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

1

Obmedziť počet povolení vjazdu motorových vozidiel do Mestskej pamiatkovej
rezervácie, do pešej zóny

1

9.2.2011

Apríl 2011 ODÚP

2

Pripraviť aktuálne VZN o vjazde motorových vozidiel do pešej zóny mesta

1

9.2.2011

Apríl 2011 ODÚP

3

Riešenie dopravnej situácie na Kuzmányho ul., dodržiavanie VZN

1

9.2.2011

Apríl 2011 ODÚP

4

Riešiť umiestnenie betónových kvetináčov pred vstupom do železničnej stanice,
technicky riešiť podchod pri železničnej stanici, umiestnenie nových zábran nad
podchodom, osvetlenie a elektroinštaláciu v podchode

1

9.2.2011 2.polrok 2011ODÚP

5

Vrámci parku je detské ihrisko ktoré slúži 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.

Máj 2011 ODÚP

Poznámka
pripravený návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie
vozidla v historickej časti mesta
pripravený návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie
vozidla v historickej časti mesta
podľa vyjadrenia ODI iné riešenie z hľadiska dopravy
nie je možné.
kvetináče umiestnené, zrealizovaná výmena
elektroinštalácie v podchode

zrealizované

1

23.2.2011

6

Parkovanie na Lichardovej ulici - vhodné je namaľovanie parkovacích pruhov.
Riešiť parkovanie áut medzi Rajeckou 1 a Rajeckou 2 - dochádza k obmedzovaniu
chodcov.
8 Pri ZŠ Hliny VIII - autá chodia cez chodníky ku škole kde aj parkujú a ohrozujú deti treba zákaz vjazdu všetkých vozidiel.
Námietky voči čistote mesta osobitne- ul. Hlboká, kde majitelia venčia psov,
nedodržiavajú VZN, nie sú odpadkové koše, na ceste sú výmole, jamy, okolo cesty je
9 vysoký neudržiavaný porast (smer do nemocnice od NVÚ, oproti SAD), zamedzenie
parkovania pred novopostaveným obytným domom na ul. Hlboká oproti zariadeniu
CHB a DSS Lúč.
Riešiť otázku parkovania- motorové vozidlá prejdú okolo Družby, cez chodník, zeleň,
10 zaparkujú priamo pred ZŠ(neuviedli, aká ZŠ), návrh vybudovať zo zadnej strany VÚC
parkovisko.
11 Požiadať o náter zábradlia pozdĺž ul. Hlinskej v úseku od zastávky Poľná po ul.
Kraskovu

1

23.2.2011 2.polrok 2011ODÚP

7

1

23.2.2011 2.polrok 2011ODÚP

1

23.2.2011

Máj 2011 ODÚP

1

9.3.2011

ODÚP

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 možné riešiť presunutie súčasných priechodov
pre chodcov z dopravného hľadiska - konzultované s
ODI, nie je tam na to priestor, pretože je tam zastávkový
pruh

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

3

1.2.2011 2.polrok 2011ODÚP

3

1.3.2011

2012,2013 ODÚP

systém parkovania na sídliskách musí byť riešený v
nadväznosti na zmluvu so ŽPS
v rámci bežnej údržby riešené havarijné stavy

4

10.2.2011

2012,2013 ODÚP

zrealizované

4

3.3.2011

Máj 2011 ODÚP

nesúhzlasné stanovisko ODI

4

3.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

nepatrí odboru dopravy

4

3.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

zrealizované v rámci reklamácie

4

3.3.2011

2012,2013 ODÚP

zrealizované zábradlie

4

3.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

zrealizované

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 využité, návrh využiť ho ako parkovisko

4

3.3.2011

Máj 2011 ODÚP

chýba lokalizácia

25 Dobudovanie chodníkov a prehodnotenie umiestnenia priechodov pre chodcov
26 Pravidelná údržba chodníkov v zime

5
5

2012,2013 ODÚP
ODÚP

27 Predĺženie zastávky MHD do časti Hýrov

6

21.1.2011 2.polrok 2011ODÚP

6

1.2.2011 2.polrok 2011ODÚP

13

14 Zákaz vjazdu firemným vozidlám po 18.00 do vnútra sídliska, príp. spoplatnenie ich
parkovania
15 Nekvalitná infraštruktúra pre chodcov na sídlisku
16 Dobudovanie chodníka a osadenie zábradlia z ul. Černovskej smerom na ul. Sv. Cyrila
a Metoda a ul. Pittsburskú
17 Vybudovať retardér pred križovatkou medzi panelákmi Tulská 6 a Tulská 7.
18 Priestory po odstránení bufetu pri križovatke Tulská 6 a 7 urovnať do pôvodného
stavu. Zároveň odstrániť z miesta prívodné elektrické vedenie.
Obnova značenia cyklistických chodníkov pri Ústave pre výkon väzby po koniec
19 cyklistického značenia (cca 70-100 m) (VO 4, 03.03.2011) MAL BYŤ
INFORMOVANÝ ODBOR DOPRAVY
20 Osadenie zábradlia na chodník na ul. Černovská, osadenie lavičiek
21 Na ul. Varšavská bol vykopnutý stĺp spred stánku PNS a teraz chodia autá do
protismeru
22 Odpratať posypový štrk z ciest a chodníkov, kamenie spôsobuje škodu

28 Oprava a uvedenie do pôvodného stavu majetku obyvateľov, ku ktorému dochádza pri
realizácii kanalizácie
29 Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie a modernizácia kotolne v objekte kultúrneho
domu
31 zabezpečiť úpravu a zmenu nevyužívaného parkoviska na ul. Úhorová za účelom
vytvorenia detského ihriska vrátane jeho oplotenia
V uliciach, kde sa momentálne nerealizuje výstavba kanalizácie, je potrebné urobiť
32 jarné čistenie komunikácie zametacím strojom. Je potrebné poskytnúť informáciu zo
strany správcu miestnych komunikácií prostredníctvom odboru dopravy MsÚ
Občania upozorňujú na nekvalitne realizované práce pri oplotení nového cintorína
33 a neupravené okolie oplotenia. Je dôležité zo strany mesta pri preberacom konaní na
tieto skutočnosti upozorniť a žiadať nápravu.
Občania Rosiniek upozorňujú na dlhodobo pretrvávajúci havarijný stav komunikácie
34 v ul. Pri Celulózke(po bývalým kosákom a kladivom). Cestu je nutné opraviť pred
rekonštrukciou mosta na ceste I/18.
35 Aký je stav prípravy križovatky na ul. Pri celulózke na ceste III. triedy?
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45

Pri autobusovej zastávke Cintorínska v smere od Žiliny sú pri ceste trčiace plechy,
ktoré prekrývajú odvodnenie. Je potrebné zabezpečiť toto prekrytie tak, aby nedošlo
k úrazudetí alebo cestujúcich
V ul. Ovocinárska (nad Urbárskym domom)je otvorený rigol, ktorý je využívaný 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.
Vybudovanie odvodného kanála na ceste k cintorínu
Oprava mostov cez Bitarovský potok – ul. K cintorínu, Malinová
Spevnenie komunikácie vstupu na ihrisko TJ Bánová
Riešenie prívalov vody na ul. Do Stošky a ul. Osvety
Doriešiť zátarasy pri kostole
Pravidelná údržba cintorína – orezávanie stromov a kosenie
Doriešiť rozšírenie cintorína, jeho oplotenie, vstup na cintorín- vytápa ho pre zvýšenie
cesty z diaľničného privádzača, uvažovať o vstupe o zábradlí
Dobudovať chodník na Bratislavskej ul.

46 Retardéry na ul. Dedinská a Prieložná
47 Dorobenie protihlukových stien na diaľničnom privádzači, viac prechodov so svetelnou
signalizáciou
48 Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
49 Vybudovanie chodníka na ul. Kvačalova- prístup chodcov na cintorín, prechody pre
chodcov pri cintoríne
50 Rozvod vody na cintoríne
51 Rekonštrukcia ul. Na Zápletí, , V. Ottmayera, Nábrežie Rajčianky, dokončenie
rekonštrukcie ul. Pod Sadom
52 Vybudovanie chodníka od križovatky ul. Hôrecká, Žitná, Závodského smerom do
Bánovej
53 Revitalizácia detského ihriska
54 Uvažovať o realizácii detského ihriska
55 Zamedzenie prístupu áut k čiernej skládke medzi Budatínom a Brodnom
56 Odtok vody pri kultúrnom dome a cintoríne
57

Zistiť možnosti využitia služieb iných firiem na práce (výkop jamy) ako doteraz
využívaných (p. Francl)

58 Údržba zľadovatenej plochy pred kultúrnym domom a obchodom
59 Údržba chodníka cez most ponad Kysucu a nadjazd do Budatína v zime
Apríl 2011
60 Hliny VIII.- vrátiť po zimnom období na pôvodné miesta 2 chýbajúce hojdačky pre
malé deti (fa ŽIVO)
2. Dať do pôvodného stavu proti vjazdové stĺpy v centre napr. pri Farskom kostole61 urýchlene sfunkčniť kamerový monitorovací systém. Hliny VIII.- vrátiť po zimnom
období na pôvodné miesta 2 chýbajúce hojdačky pre malé deti (fa ŽIVO) (VO 1,
6.4.2011)
riešiť problematiku spoplatnenia parkovania na chodníkoch. Dať do pôvodného stavu
62 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 ŽIVO)

1

23.3.2011 2.polrok 2011ODÚP

parkovanie umožnené novým dopravným určením
pri podozrení zo spáchania priestupkov odporúčame
kontaktovať Mestskú políciu,
dopravne ošetrené, nové dopravné určenie okolo školy

vykonané čistenie po zimnej údržbe

vydané dopravné určenie - zákaz vjazdu s výnimkou
zamestnancov školy

chýba lokalizácia
realizované v zime
nemožné technicky, nie je možnosť otočenia sa pre
autobus
po zrealizovaní kanalizácie

1.2.2011

2012,2013 ODÚP

nepatrí odboru dopravy

6 Mojšová
Lúčka

25.1.2011

2012,2013 ODÚP

zrealizované

6 Trnové

15.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

vzhľadom na realizáciu kanalizácie bezpredmetná
požiadavka

6 Trnové

15.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

riešené v rámci reklamácie

6 Trnové

15.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

zrealizované

6 Trnové

15.3.2011 2.polrok 2011ODÚP

momentálne prebieha rekonštrukcia mosta na I/18

6 Trnové

15.3.2011 2.polrok 2011ODÚP

odstránené

6 Trnové

15.3.2011 2.polrok 2011ODÚP

zrealizované

7
7
7
7
7
7

8.2.2011
2012,2013 ODÚP
10.2.2011 2012,2013 ODÚP
10.2.2011 2012,2013 ODÚP
10.2.2011 2012,2013 ODÚP
10.2.2011 2.polrok 2011ODÚP
10.2.2011 Apríl 2011 ODÚP

jedná sa veĺkú investíciu, treba riešiť projektovo
zrealizované 2012

6

nutnosť vypracovať projekt odvodnenie cez SVP
chýba návrh, že ako
riešené cez správcu cintorínov
je priebežne čistená len uličná vpusť v okolí plotu
cintorína
jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom
nesúhlas ODI, mesto nemôže vydať dopravné určenie,
nízka intenzita dopravy
oslovená SSC - pre nepriaznivú fin situáciu odložené do
neskorších období
vykonávané priebežne cez ŽK

7 Strážov

1.3.2011

2012,2013 ODÚP

7 Strážov

1.3.2011

2012,2013 ODÚP

7 Strážov

1.3.2011

7 Strážov

1.3.2011 2.polrok 2011ODÚP

7 Závodie

2.3.2011

ODÚP

7 Závodie

2.3.2011

2012,2013 ODÚP

jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

7 Závodie

2.3.2011

2012,2013 ODÚP

jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

7 Závodie

2.3.2011

2012,2013 ODÚP

výtlky priebežne vyspravené

7 Závodie

2.3.2011

2012,2013 ODÚP

jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom

7 Bánová
7 Strážov
8 Budatín
8 Zádubnie

10.3.2011 2.polrok 2011ODÚP
1.3.2011 2.polrok 2011ODÚP
1.2.2011 2.polrok 2011ODÚP
2.2.2011
2012,2013 ODÚP

jedná sa onvestíciu, ktorá nie je krytá rozpočtom
zrealizované
ako?
potreba zabezpečiť najskôr PD odvodnenia

8 Zástranie

25.1.2011

ODÚP

8 Zástranie
8 Považský
Chlmec

25.1.2011

ODÚP

27.1.2011

ODÚP

1

6.4.2011

Máj 2011 ODÚP

Apríl 2011 ODÚP

ODÚP

Na základe zmluvy s mestom Žilina môže vykonávať túto
činnosť iba firma Funeral, s.r.o., ktorá v roku 2011 bola
víťazom verejnej súťaže a správu a údržbu pohrebísk
bude zabezpečovať aj naďalej na základe zmluvy
Vykonaná počas zimnej údržby
vykonaná v zime
riešené s firmou Živo - do konca mesiaca - menili sa
ložiská
výsuvné stĺpiky sú v historickej časti mesta v prevádzke,
kamerový systém nepatrí ODUP

1

6.4.

1

6.4.2011

Jún 2011 ODÚP

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

Riaditeľ ZŠ na ulici Jarná – požaduje sprejazdniť komunikáciu pred ZŠ Jarná v smere
63 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 Žarnova vybudovať spomaľovač (spomaľovače).

2

6.4.2011

ODÚP

nesúhlasné stanovisko ODI / charakter a povaha
vozovky/

2

6.4.2011

ODÚP

nesúhlasné stanovisko ODI

2

6.4.2011

Máj 2011 ODÚP

2

6.4.2011

ODÚP

požiadavka evidovaná a v závislosti od finančných
možností riešená v budúcnosti - zrealizované 2012

4

7.4.2011

ODÚP

požiadavka evidovaná a v závislosti od finančných
možností riešená v budúcnosti - PD pripravená,
rozpočet stavby cc 750.000 €

4

7.4.2011

ODÚP

požiadavka evidovaná a v závislosti od finančných
možností riešená v budúcnosti
nesúhlasné stanovisko ODI
v zmysle zákona 8/2009 o cestnej premávke § 52, ods.2
je možné parkovať na chodníkoch
požiadavka evidovaná a v závislosti od finančných
možností riešená v budúcnosti
v zmyslezákona 8/2009 o cestnej premávke § 52, ods.2
je možné parkovať na chodníkoch
z hľadiska dopravného významu sú dostatočne
vyriešené, avšak z rozšírením parkovacích miest sa v
súčasnej dobe neuvažuje

Úsek pešieho chodníka súbežne s ul. Hečkovou opatriť dopravnou značkou – ZÁKAZ
65 VJAZDU motorových vozidiel. Ide o opakovanú žiadosť. Doteraz nebola daná
odpoveď.
66 Vybudovať prepojenie dvoch slepých ulíc Ružová-Ružová v dĺžke cca 10 m a zároveň
ich zjednosmerniť.
Rekonštrukcia prístupových chodníkov a obrubníkov k bytovým domom na ul.
67 Hečkova, vchod č. 34, 36 a 40 (rovnako ako je opravený chodník pred vchodom č.
38)
68

Parkovanie na Slovanskej ceste na Vlčincoch (podnet p. Kováčika, postúpený na
ODÚP?)

Ul. Karpatská- vybudovanie malej oddychovej zóny typu detské ihrisko. „Máme tu
69 parkovisko, tenisové kurty a blízko malý lesík, ktorý by mohol byť skvelým typom
využitia na takéto účely.“
70 Označiť ul. Sv. Svorada a Benedikta tabuľou „Zákaz státia“.

rokovanie s ODI / do konca mája/, nesúhlas + technické
riešenie a charakter komunikácie

4

7.4.2011

ODÚP

71 Zabezpečiť bezpečnosť na chodníku pre chodcov pred a okolo herne VIX.

4

7.4.2011

ODÚP

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

73 Zakázať parkovanie pred herňou. (Neuvedené, pred akou herňou)

4

7.4.2011

ODÚP

74 Riešiť celkovú dopravnú situáciu na ul. Sv. Bystríka, Černovskej, Gorazdu.

4

7.4.2011

ODÚP

Pri realizácii kanalizácie v ul. Hanušovská dochádza k poškodeniu celej šírky
komunikácie, nielen v nevyhnutnej časti pre realizáciu ryhy na uloženie kanalizačného
75 potrubia. Po ukončení kanalizácie bude potrebné realizovať nielen opravu ryhy nad
kanalizáciou, ale aj celej šírky komunikácie, ktorá je navyše preťažovaná nadrozmerne
ťažkými 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.

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, že
prebieha len územné konanie

V ul. Ovocinárska boli v minulosti realizované svojpomocne rigoly pre odvedenie
77 dažďovej vody. V súčasnosti je potrebné tieto rigoly prečistiť. Keďže v ulici bývajú
prevažne starší občania, prosia o pomoc mesto prostredníctvom využitia kapacít cez
verejnoprospešné práce.

6 Trnové

29.3.2011

Apríl 2011 ODÚP

zabezpečené cez VPP

Napriek doterajším upozorneniam nebola realizovaná úprava zastávok MHD Rakové
78 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

Budatín- cesta smerom do Zástrania nemá vybudovaný chodník. Problém sa vlečie
79 už 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, že VÚC
prekryje kanál a mesto by urobilo povrch chodníka.

8

28.3.2011

ODÚP

Mostík na ul. Rakové je realizovaný a označený na maximálne zaťaženie do
7,5,t.Napriek tomu teraz, počas realizácie kanalizácie je mostík permanentne
preťažovaný a hrozí jeho deštrukcia. Je preto nevyhnutné čo najskôr riešiť jeho
76 havarijný stav a obmedziť dopravu ťažkých vozidiel. Súčasne pod týmto mostíkom je
veľmi zúžený priepust, ktorý môže 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!

5.9.2013/9:04

podnet Petra Maxu, adresovaný priamo na primátora,
email zo dňa 28.3.2011, požiadavka evidovaná a v
závislosti od finančných možností riešená v budúcnosti už je pripravená PD

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003/Doprava

4273

Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor investičný
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

Máj 2012

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
1 konci ulice K Rochovici.

Občania taktiež požiadali podať požiadavku na
dobudovanie kanalizácie mestských častí Brodno a
2 Vranie.
Otázka pre vedenie mesta : kedy bude v Považskom
3 Chlmci kanalizácia
Jún 2012

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
4 a podklady od investorov jednotlivých projektov.
Začať riešiť kanalizáciu a plyn v mestskej časti Žilinská
5 Lehota.

Brodno,
8 Vranie

Brodno,
8 Vranie
Považský
8 Chlmec

6 Trnové
Žilinská
7 Lehota

26.4.2012

26.4.2012
24.5.2012

19.6.2012
5.6.2012

termín

Aby vedenie mesta rokovalo o dobudovaní
vodovodných rozvodov a kanalizácie v mestskej časti
Zádubnie a aby boli občania informovaní o termíne
6 týchto prác
7 Zabezpečiť dokončenie kanalizácie v MČ Brodno

8 Zádubnie
Brodno,
8 Vranie

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
8 priložené)

Brodno,
8 Vranie

20.6.2012

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
9 kanalizačnú vetvu

8 Budatín

22.6.2012

Je potrebné požiadať geometru o vytýčenie chodníka
10 od kríža okolo kultúrneho domu ku plánovanému
detskému ihrisku

14.6.2012
20.6.2012

8

Považský
Chlmec

23.8.2012

6

Bytčica

12.9.2012

September 2012
11 Záväzky Teplárne voči Bytčici, preskúmanie zmlúv

Osadený stožiar T – Com-u pre zlepšenie signálu pre
mobil. telefóny ruší ostatné siete – Orange, O2.
12 Osloviť T-Com či sa s tým niečo dá spraviť.

Žilinská
7 Lehota

4.9.2012

Žiadať SSE o zvýšenie kapacity trafostanice – v
13 dnešnej dobe je už nedostačujúca.

Žilinská
7 Lehota

4.9.2012

Osloviť SEVAK a SPP o zhotovenie kanalizácia a
14 zavedenie plynu.

Žilinská
7 Lehota

K pripravovanému rozpočtu sú naliehavé požiadavky
15 na kanalizáciu
Október 2012

8 Zástranie

Mostík na ul. Hlavná, ktorý neoprávnene používala
NDS, čím sa narušila jeho statika a aj sklon, čo
16 znemožňuje odtoku vody do Rajčianky, poslanci
žiadajú Mesto, aby vstúpilo do jednania s NDS a
mostík bol uvedený do pôvodného stavu

6

Prítomní občania sa dotazovali na situáciu a prípadné
kroky mesta, ktoré by pomohli vyriešiť nedostatočnú
kapacitu materskej školy. Žiadajú, aby mesto začalo s
17
prípravou procesu, výsledkom ktorého bude prístavba
alebo nadstavba budovy MŠ, respektíve realizácia
novej budovy MŠ.

6

Bytčica

Trnové

4.9.2012

26.9.2012

10.10.2012

9.10.2012

November 2012

Požaduje pokračovať v cyklotrase H 23 z ul.
Vysokoškolákov na koniec Vlčiniec V6 a ďalej cez
univerzitu na Solinky.

4

8.11.2012

18
Brodno,
8 Vranie

19 Dobudovať kanalizáciu v celom Brodne.
Zabezpečiť aby pri odkaľovaní vodovodu v Brodne
firmou SEVAK bola voda vypúšťaná tak, aby
20
nedochádzalo k poškodzovaniu regulácie potokov a
súkromných pozemkov.
Vybudovať rozvod vody na ulici Pod Skalicou v
21
Brodne.
Dobudovať rozvod vody na ulici K Rochovici a
22
Ďatľovej vo Vraní.

8

8
8

Brodno,
Vranie
Brodno,
Vranie
Brodno,
Vranie

21.11.2012
21.11.2012

21.11.2012
21.11.2012

Všade v okolitých dedinách je ihrisko s umelým
povrchom (tráva), len v Bytčici nie, pomoc Mesta pri
23
zrealizovaní plochy využiteľnej pre celú verejnosť aj
pre deti zo sídliska.
Január 2013

24 dobudovanie rozvodov vody (v okolí družstva)
25 dobudovanie kanalizácie
26 rekonštrukcia ulíc a ich odvodnenie
vybudovanie chodníka od Budatína po kultúrny dom
27 Zádubnie
vybudovanie prechodu pre chodcov pri autobusovej
zastávke Prípojná, kde podľa prísľubu odboru
dopravy z 20.11.2012, by sa mala vykonať projektová
28 dokumentácia
Február 2013
Ulica Vysokoškolákov z dôvodu vysokej premávky
motorových vozidiel, početnej účasti chodcov a
početnej účasti cyklistov vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu vrátane rozšírenia chodníka pre peších
29 a vybudovanie trasy pre cyklistov.
30 Kedy bude kanalizácia na ul. Dlhá
žiadajú odpoveď, kedy je predpoklad dobudovania
kanalizácie, rozvodov vody pod Skalicou a
31
Zaroháčovce, ako aj dotlakom vody už existujúceho
potrubia ulice Vyšný koniec

6

Bytčica

8
8
8

Zádubnie
Zádubnie
Zádubnie

14.1.2013
14.1.2013
14.1.2013

Zádubnie

14.1.2013

Zádubnie

14.1.2013

8

7.11.2012

8

4

7.2.2013
6

8

Bytčica
Brodno,
Vranie

13.2.2013
19.2.2013

zrekonštruovať ulicu k cintorínu a okruh na Tobolky a
32 pod Skalicu

Brodno,
8 Vranie

19.2.2013

žiadajú informáciu, kedy je predpoklad realizácie
33 chodníka z Budatína do Zádubnia
Máj 2013

8 Budatín

21.2.2013

Zaradiť investície na prípravu stavby Kanalizácie ul.
34 DLHÁ - MsÚ.
Jún 2013

6 Bytčica

17.4.2013

Pán Nimoháj informoval, že pri realizácii odvodnenia
cesty III.triedy dochádza k uvoľneniam svahov a
35
oplotení nad jestvujúcimi rigolmi. Je potrebné zo
strany zhotoviteľa stavby zabezpečiť ich sanáciu

6

Trnové

18.6.2013

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 05.12.2012 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 05.12.2012 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 05.12.2012 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 05.12.2012 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 05.12.2012 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. Požiadavka pre získanie výhľadovo 6 tried 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 možnosti preložky vzdušného vedenia VVN.
07/2013 - štúdia je spracovaná, je prístupná k nahliadnutiu.

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 (lesopark - otočka trolejbusov):
projektová dokumentácia je vyhotovená, v súčasnosti prebieha inžinierska činosť spejúca k vydaniu
územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
viď požiadavka č. 2

viď požiadavka č. 1
viď požiadavka č. 1

mesto Žilina v rámci svojich vlastných zdrojov nerealizovalo žiadne ihriská s umelým povrchom ( tráva ) a v budúcnosti
neplánuje žiadne podobné investície

viď požiadavka č. 6
viď požiadavka č. 6
viď odbor dopravy
PD pre územné rozhodnutie je vyhotovená. ROEP je spracovaný, spracovávajú sa geometrické plány.

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.

viď požiadavka č. 1
Mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu. V rámci bežnej údržby sa budú
realizovať iba opravy výtlkov, bežnú údržbu zabezpečuje odbor dopravy.
Určenie času predpokladanej výstavby závisí od mnohých faktorov. Momentálne prebieha v k.ú. Budatín a
Zádubnie Roep-ka, po dokončení ROEPky bude prebiehať majetkoprávne vysporiadanie a územné
rozhodnutie pre stavbu. Nasledne bude treba projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a samotné
stav. povolenie. Následne bude vybraný zhotoviteľ pre stavbu. Toto všetko závisí od odsúhlasených financií v
rozpočte mesta, a v prípade že nenastanú komplikácie by mohla byť stavba pripravená k realizácii na budúci
rok. Taktiež viď požiadavku č.27
Sevak na rok 2013 nemá v pláne výstavbu kanalizácie na tejto ulici a mesto Žilina nemá v rozpočte na rok
2013 realizáciu tejto stavby. Na rok 2014 sa navrhne do rozpočtu mesta Žilina investícia na prípravu tejto
stavby.

záležitosť ŽSK

Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor fondov EÚ
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

Apríl 2011

1

2

Občania urgentne žiadajú reguláciu potoka Brodňanka, aby bol tento aspoň čiastočne
vyčistený a a opravený, pretože v niektorých úsekoch došlo už k odtrhnutiu medzí, dochádza
k poškodzovaniu majetku občanov, majetku mesta poškodzovaním miestnych komunikácií a
to tým, že návalové vody pri zvýšených zrážkach čoraz viac vymývajú narušené svahy. V
tomto smere žiadajú občania vykonať kontrolu komisiou odboru dopravy MsÚ Žilina a ihneď
vyzvať správcu tohto potoka (Povodie Váhu), aby tieto nedostatky boli odstránené, prípadne
žiadajú o vyjadrenie, či môže mesto úsek tohto potoka zobrať do nájmu a požiadať na toto
financie z Eurofondov.
Občania ulice Kapustná a Zábrežná žiadajúmesto Žilina o vyjadrenie, či je možné zo strany
mesta zabezpečiť pomoc pri vybudovaní prečerpávačiek na miestnu kanalizáciu, pretože 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 vyžaduje stálu
údržbu, avšak stočné v takomto prípade nie je zohľadnené a musia platiť tak, ako keby
prečerpávačku nemali, jedná sa o cca 33 rodín.

5.9.2013/9:04

6.4.2011

OFEÚ

Mesto Žilina priebežne preveruje možnosti čerpania
prostriedkov z Operačného programu životné prostredie
alebo Regionálneho operačného programu na
protipovodňovú ochranu. Keď bude vyhlásená vhodná
výzva, mesto sa zapojí.

6.4.2011

OFEÚ

Zabezpečiť pomoc pri budovaní prečerpávačiek cez
fondy EÚ nie je možné.

8

Brodno
8
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbor tlačový a zahraničných vecí
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

termín

6.4.2011

Vybavenéje
podpísaná
zmluva o
spolupráci.

Zodpovedný

Poznámka

OTaZV

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

Apríl 2011

1 Prehodnotiť spoluprácu - zmluvu s TV Patriot.

1

Máj 2011

2 V súvislosti s novými VZN - okrem bežnej osvety tieto informácie viac zverejňovať.

4

5.5.2011

Mesto Žilina si v zmysle platnej legislatívy plní
povinnosť informovať občanov o dianí v meste, do čoho
spadajú aj informácie z Mestského zastupiteľstva.
Vedenie mesta Žilina priebežne vykonáva všetky
Odbor tlačový potrebné kroky v súvislosti s informovanosťou
a
obyvateľov mesta, týka sa to všetkých oblastí
priebežne
zahraničných spoločenského života. Je aj na uvážení každého
vecí / Čorba 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

Iniciovať stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta a odborníkmi
k pripravovanej rekonštrukcií Národnej ulice. Prehodnotiť možnosť
4 vjazdu/výjazdu motorových (zásobovacích vozidiel) priamo z pešej zóny –
1
bezohľadnosť vodičov, niektorých majiteľov (odporúčanie – zásobovanie
umožniť len zo zadných častí, z dvora jednotlivých nehnuteľností , tak ako
v mestách EÚ), umiestniť technické zábrany – rampy.

6.6.2012
Pripravované stretnutie s občanmi 14.11.2012- bude sa
rozoberať aj táto téma.

Jún 2013

5 p. Mičic navrhuje na tabuli KD venovanú kpt. Mičicovi odstrániť text o komunistovi

5.9.2013/9:04

8 Zástranie

29.5.2013

Požiadavky VMČ MS Excel 97-2003Hovorca

Mestu Žilina neprináleží kompetencia revidovať dejiny a
vyvodiť závery, ktoré by radikálnym spôsobom zmenili
pohľad na minulosť. V tomto prípade to berieme ako
dobovú pamiatku, ktorá je súčasťou histórie. Z
uvedeného dôvodu nie je Mesto morálne presvedčené
o tomto kroku. V prípade nejasností alebo iného názoru
prosíme, aby rodinní príslušníci kpt. Mičicu kontaktovali
hovorcu mesta Žilina PhDr. Pavla Čorbu.
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na útvar hlavného kontrolóra
Požiadavka

VO

Miestna časť

Dátum

termín

Zodpovedný

Poznámka

ÚHK

Od 07/2010 oblasť sťažností z dôvodu zmeny
zákona o sťažnostiach č.9/2010 Z.z. bola vyňatá z
gescie ÚHK. Do zmeny zákona na všetky
sťažnosti p. Jarinu ÚHK odpovedal. Za obdobie
roku 2011 nebola na referáte informácií, sťažností
a petícii MsÚ zaevidovaná žiadna nová sťažnosť
p. Jarinu, ku ktorej by ÚHK bol vyzvaný na
vypracovanie odborného stanoviska.

Február 2011

1

Susedské problémy ul. Na Záchrastie, nedostatočná činnosť hlavnej kontrolórky
mesta na sťažnosť p. Jarinu

5.9.2013/9:04

6

Bytčica

28.2.2011
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Požiadavky obyvateľov mestských častí na Mestskú políciu
Požiadavka

VO Miestna časť

Dátum

Termín

Zodpovedný

Poznámka

Január-Marec 2011
1

2

3

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

1

Zefektívnenie činnosti Mestskej polície pri kontrole dodržiavania VZN –
nedodržiavanie zákazu vjazdu do Mestskej pamiatkovej rezervácie

1

Rajonizácia MsP s možnosťou 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 požiadavku pre Hliny VIII.telefonický kontakt na príslušníka MsP, ktorý by zabezpečoval základné povinnosti,
aby občania vedeli, na koho konkrétne sa môžu obrátiť v prípade ohrozenia života,
zdravia, dodržiavania verejného poriadku.

5.9.20139:04

1

2.2.2011

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

9.2.2011

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

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 každý
príslušník MP hliadkovú činnosť v rámci celého mesta,
nie iba v príslušnej časti, čo nie je z hľadiska početnosti
príslušníkov MP možné . Vedenie Mestskej polície
Žilina neuvažuje s takým variantom výkonu hliadkovej
služby, pretože každý policajt musí ovládať
problematiku na celom území mesta a nie len v
príslušnej časti, kde by hliadkovú službu 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, nedodržiavanie zatváracích
hodín PJ, venčenie psov a pod. Každý policajt však
musí v rámci výkonu úloh riešiť problematiku
dodržiavania verejného poriadku komplexne a nie iba
vo vyhradenej časti mesta, kde by svoju činnosť
vykonával.
Zintenzívnenie hliadok - ako už bolo uvedené
možnosti zvýšenia sú obmedzené počtom príslušníkov
MP.
Telefonický kontakt – tiesňová linka 159 v prevádzke 24
hodín denne
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4

5

6

7

8

Kontrola dodržiavania VZN (venčenie psov) zo strany MsP

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

Častejšia kontrola voľného pohybu psov po sídlisku Mestskou políciou

Zefektívnenie hliadkovania Mestskej polície – kontrola udržiavania poriadku

Prešetrenie kriminálnej činnosti na parkoviskách sídliska

5.9.20139:04

1

1

3

3

3

9.2.2011

23.2.2011

Kontroly sú vykonávané v zmysle predmetného VZN,
musí byť však preukázaná skutková podstata
priestupku, aby za tento priestupok mohla byť
priestupcovi uložená sankcia. To sa týka hlavne
odstraňovania exkrementov po psoch.
V rámci hliadkovej činnosti bude zabezpečená zvýšená
hliadková činnosť v danej lokalite, pre efektívnu prácu
hliadok treba však upresniť časový interval, kedy sa
mládež na tomto mieste zdržiava.

1.2.2011

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

1.3.2011

Po vykonaných organizačných zmenách účinných k
1.4.2011 boli vytvorené 4 oddelenia výkonu, z ktorých
každé 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
Žilina.
Každý príslušník mestskej polície je vybavený
prenosným počítačom, tzv. zariadením PDA / ktoré sú
žiaľbohu na hranici životnosti /, 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.

1.3.2011

Hliadková služba 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, že 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

Problém bezdomovcov a alkoholikov na ul. Ľubľanská- do neskorých nočných hodín
robia výtržnosti a hluk pod vplyvom alkoholu, ostáva po nich neporiadok, znečisťujú
10
prostredie (vykonávajú potrebu na verejnom priestranstve), rušia nočný pokoj. Ide
o priestor Pačín, Večierka, Vinotéka, Formula, ZŠ Varšavská a okolie.

11

Zvýšenie bezpečnosti stálou prítomnosťou hliadok MsP vo večerných hodinách
alebo inštaláciou kamerového systému

5

Kontrola dodržiavania zákazu prejazdu osobnými motorovými vozidlami pri pizzerii
Michaelo

5.9.20139:04

3.3.2011

Čo sa týka riešenia problematiky bezdomovcov na
území mesta Žilina – Mestská polícia nemá k dispozícii
žiadne právne páky, na základe ktorých by mohla
vykázať bezdomovcov z miest, kde sa zdržiavajú.
Pokiaľ ide problém, že bezdomovci po požití
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, že ide o
sociálne slabú vrstvu, v drvivej väčšine prípadov nie je
možné uložiť týmto ľuďom peňažnú sankciu, nakoľko je
nevymožiteľná. Pokarhanie, ktoré je tiež jednou zo
sankcií v zmysle zákona o priestupkoch, ktorá sa však
míňa účinkom.

5

12 Kontrola parkovania motorových vozidiel na chodníkoch a na verejnej zeleni

13

4

10.2.2011

Povinnosť viesť psa na vôdzke je daná jednak zákonom
o 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach chovu a
držania psov a tiež VZN č. 4/2008 . Pokiaľ príslušník
zistí, že nejde o zvláštneho psa a majiteľ, resp. ten, kto
psa vedie porušuje túto povinnosť je mu uložená
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 uložená
sankcia.

5
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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 možné pre danú lokalitu v súčasnosti
zabezpečiť.

Problém parkovania na chodníkoch rieši zákon o
premávke na pozemných komunikáciách s tým, že
pokiaľ sú dodržané podmienky parkovania – t.j. je
zachovaný 1,5 m široký pás pre chodcov, nie je možné
považovať 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.

Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu
tak, aby sústredili svoj výkon na kontrolu dodržiavania
predmetného dopravného značenia.
60/73

14 Kontrola venčenia psov- používanie vôdzky a náhubku

Hliadky MP vykonávajú kontrolu dodržiavania VZN č.
4/2008 o chove a držaní psov na území mesta Žilina.
Pokiaľ majiteľ, resp. osoba, ktorá psa vedie nemá psa
na vôdzke – výnimku tvorí kategória zvláštnych psov
definovaná v predmetnom VZN, je uložená 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
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

5

Hliadky mestskej polície vykonávajú hliadkovú činnosť
pešími hliadkami i motohliadkami podľa rozpisu úloh so
zameraním sa na dodržiavanie verejného poriadku a
rušenia nočného pokoja so zvýšenou činnosťou práve
na sídlisku Hájik.
Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu
tak, aby zabezpečovali hliadkovú činnosť v jednotlivých
mestských častiach v súlade s požiadavkami a
možnosťami príslušníkov MP

15 Kontrola dodržiavania poriadku a nočného pokoja

5

16 Častejšie hliadky v mestskej časti Strážov

7 Strážov

1.3.2011

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 Žilina.

1.2.2011

Problém parkovania na chodníkoch rieši zákon o
premávke na pozemných komunikáciách s tým, že
pokiaľ sú dodržané podmienky parkovania – t.j. je
zachovaný 1,5 m široký pás pre chodcov, nie je možné
považovať parkovanie na chodníku za priestupok.
Pokiaľ nie sú dodržané ustanovenia predmetného
zákona, je priestupca riešený v zmysle platných
právnych noriem

18

Kontrola parkovania na chodníkoch a ceste pri R klube a križovatke Na Lány a Cesty
k vodojemu pri obchode

Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie mestskej polície v úseku cesty III/507 057 vo
19
Vraní

20 Posilnenie policajných hliadok

5.9.20139:04

8

8

8

25.1.2011

27.1.2011
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Hliadkovanie príslušníkov MP v danej lokalite bude
počas denných hliadok zabezpečované cyklohliadkami,
vo večerných a nočných hodinách motohliadkami tak,
ako v ostatných mestských častiach
Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu
tak, aby zabezpečovali hliadkovú činnosť v jednotlivých
mestských častiach v súlade s požiadavkami a
možnosťami príslušníkov MP

61/73

21

Zabezpečiť cestou mestskej polície kontrolu čiernych skládok v okolí rieky Kysuca
a športového areálu DHZ Brodno v časti Tobolky. kde mládež poškodzuje areál

Zabezpečiť kontrolu dodržiavania VZN mesta Žilina zakazujúce požívanie
22
alkoholických nápojov na autobusových zastávkach a verejnosti

23

Brodno,
Vranie

Brodno,
8
Vranie

Zabezpečiť vykonávanie kontroly hostincov vo Vraní a Brodne, pretože sa tam
zdržiava veľa detí požívajúcich alkoholické nápoje

8

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 zúženom
24
profile počas cesty žiakov do ZŠ Brodno, aby nedochádzalo k ohrozovaniu chodcov
nadmernou premávkou

Zabezpečiť dohľad MsP v čase 12.30-13.30hod na zastávke MHD Na Lány, kde je
25
zvýšený pohyb žiakov po ceste III. triedy do Zástrania
Apríl 2011
26 Hliny VIII.- potreba hliadok MsP aj vo večerných hodinách.

8

1

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

Brodno,
Vranie

Brodno,
Vranie

8 Budatín

1

27 Potreba rajonizácie MsP

5.9.20139:04

8

1

2.1.2011

Kontrola čiernych skládok je bežnou súčasťou výkonu
úloh príslušníkov mestskej polície. Poškodzovanie
areálu DHZ Brodno - povinnosťou každého 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 možné vykonávať pravidelnú
kontrolu tohto areálu, vzhľadom na povinnosti a úlohy
vyplývajúce mestskej polícii vo zákona.

2.1.2011

V súčasnej dobe Mesto Žilina nemá VZN, ktoré by
upravovalo požívanie alkoholických nápojov na
verejnosti. Problematika alkoholizmu na území mesta je
riešená v zmysle zákona o priestupkoch.

2.1.2011

Mestská polícia vykonáva v rámci svojich úloh kontroly
požívania alkoholických nápojov maloletými a
mladistvými priebežne, s následnými povinnosťami,
ktoré mestskej polícii vyplývajú po zistení požívania
alkoholických nápojov takýmito osobami.

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, že
povinnosť ochrany majetku pripadá majiteľovi, resp.
užívateľovi 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 žiakov do
školy vysielaná hliadka príslušníkov MP, ktorá bude
zabezpečovať bezpečný prechod žiakov cez
komunikáciu.

23.3.2011

Hliadky sú inštruované pri rozdelení denného výkonu
tak, aby zabezpečovali hliadkovú činnosť v jednotlivých
mestských častiach v súlade s požiadavkami a
možnosťami príslušníkov MP

6.4.2011

6.4.2011

6.4.2011
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priebežne MsP

Pravidelné hliadkovanie 24 hodín aj večer a noc.

MsP

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

priebežne 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.

62/73

Pred vchodom do ZŠ Sv. Gorazda najmä počas letných a prázdninových dní sa
29 zgrupuje skupinka mladých a robia výtržnosti (hluk, ničia smetné nádoby, rozbíjajú
fľaše a pod.)
Na Vlčincoch I. sú až 4 krčmy, ich návštevníci znepríjemňujú bývanie hlukom,
vysypanými smetnými košmi. Po noci- je to nevhodné prostredie pre slušného
30
človeka, za dažďa – zápach moču, hygiena žiadna. Majitelia si ráno upravujú len
kúsok tesne pred vchodom.

4

4

7.4.2011

7.4.2011

priebežne MsP

Požiadavka viacer. zákl.škôl, hliadky vykon.pravidelné
kontroly, mládež kontrol.aj na alkohol, ničenie majetku,
výtržnosti a pod. Nutnosť ochrany ZŠ aj vo vlastnej réžii
- školníci, zodp.osoby. Uvedenú ZŠ kontroluje hliadka
pravidelne v rámci hliadkovania sídl.Vlčince.

priebežne MsP

Hliadky uvedenú časť kontrolujú v poobedných a
nočných zmenách, za nedodrž.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

priebežne MsP

Slabšia soc.vrstva požívajúca alkohol, znečisť.verejné
priestranstvá, ležiaca 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

priebežne MsP

Hliadky vykonávajú pravidelnú kontrolu VZN 4/2008 v
rámci výkonu služby a v súčasnosti je spracovávané
nové VZN, ktoré nám umožní efekt.kontrolu a sankcie.

Pri miestnom cintoríne sa stretáva skupina motorkárov, ktorí často narúšajú kľud na
cintoríne a poškodzujú jeho okolie. Je potrebné osadiť značku "Zákaz vjazdu
33
všetkých vozidiel" a zo strany MsP vykonávať pravidelnejšie kontroly v mestskej
časti Mojšová Lúčka.

Mojšová
6
Lúčka

priebežne MsP

Uvedená prím.časť je pravidelne kontrolovaná
hliadkami MP a veliteľ prísl.odd.sa stretáva s
poslancami za uved.voleb.obvod. Priebežné kontroly
bude MP vykonávať po osadení DZ schválenej
odborom dopravy Msú.

19.4.2011

Investičné a neinvestičné zámery

34 Častejšie kontrola polície kvôli pohybujúcim sa psom po sídlisku.

35

3

Riešiť pobyt bezdomovcov na Vlčincoh II medzi stromami za PNS, vysedávanie na
trhovisku, pod markízou Pačina, otravovanie obyvateľov Vlčiniec.

5.9.20139:04

4
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MsP

Páchatelia priestupkov na všetkých sídliskách v meste
sú pokutovaní v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a
VZN. Nové VZN nám umožní efektívnejšie zisťovať a
postihovať páchateľov uved. priestupkov. Hliadky
vykonávajúce služby na sídliskách sú povinné vždy
konať podľa zákona, t. z. riešiť a objasňovať aj
priestupky uvedeného druhu. Intenzita kontrol závisí od
počtu slúžiacich policajtov

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 služby na uvedenom
sídlisku sa zamerajú na uvedenú lokalitu
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36 Pravidelné odstraňovanie autovrakov.

37

38

4

Zlepšiť bezpečnostnú situáciu na sídlisku vo večerných hodinách stálou
prítomnosťou hliadok mestskej polície alebo inštaláciou kamerového systému.

5

Kontrola parkovania motorových vozidiel na chodníkoch a na verejnej zeleni (napr.
ulica Korzo)

39 Kontrola majiteľov psov, či majú psov na voditku a s náhubkom (je tu veľa deti)

40

5

5

Problém s teenagermi pred vchodom v letných mesiacoch s nadávkami a fajčením,
silnou hudbou

5

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 až po jeho odťah je potrebné v
zmysle zákonov dlhšie časové obdobie / rádovo
mesiace a v niektorých prípadoch až rok

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 možné, 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 využitie hliadok do iných
problémových častí.

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, že ulica Korzo na sídlisku Hájik je štatisticky
najmenej zaťažená ulica státím vozidiel, preto bude táto
problematika osobne konzultovaná s poslancom za
tento volebný obvod

MsP

Páchatelia priestupkov na všetkých sídliskách v meste
sú pokutovaní v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a
VZN. Nové VZN nám umožní efektívnejšie zisťovať a
postihovať páchateľov uved. priestupkov. Hliadky
vykonávajúce služby na sídliskách sú povinné vždy
konať podľa zákona, t. z. riešiť a objasňovať aj
priestupky uvedeného druhu. Intenzita kontrol závisí od
počtu slúžiacich policajtov

MsP

Skupinky na sídliskách sú vo večerných a nočných
hodinách kontrolované aj ohľadom kontrol na požívanie
alkoholu, čistoty verejných priestranstiev a rušenie
nočného kľudu. Veľa podnetov v letných mesiacoch je
oznamovaných telefonicky na operačné stredisko MP,
kde po prevzatí oznámenia okamžite na miesto je
vysielaná hliadka MP

Máj 2011

5.9.20139:04
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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 ŽPS, ktoré riešia dopravu.
Ostatné hliadky sú operatívne velené podľa aktuálnej
bezp. situácie.

Pri miestnom cintoríne sa stretáva skupina motoristov, ktorí často narúšajú kľud na
cintoríne a poškodzujú jeho okolie. Rovnako je potrebnné riešiť obmedzenie vstupu
42
motorových vozidiel k Vodnému dielu Žilina. Je potrebné zaistiť zvýšenú kontrolu zo
strany mestskej polície.

6

Mojšová
Lúčka

17.5.2011

Hliadky MP podľa možností kontrolujú uvedené miesta
a pri zistení priestupku alebo iného právneho deliktu
riešia páchateľa v zmysle zákona. Podnety sú
konzultované s poslancami na pravidelných
stretnutiach.

Občania avizujú prespávanie bezdomovcov v dome smútku, v miestnosti určenej pre
43 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 Žilina budú uvedené miesto monitorovať a v
prípade zistenia porušenia právnych noriem riešiť v
zmysle zákona.

7.4.2011

na mieste stávajú väčšinou zákazníci večierky a na
mieste sa zdržia minimálny čas. Počas kontrol Bánovej
hliadky monitorujú tento stav. Vzhľadom na to, že
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.

12.4.2011

na prvom stretnutí s poslancami /Kosa,Bažík/ boli
dohodnuté pravidlá patrolácie Strážova. Obaja poslanci
vedia o problematike sídlisk a centra mesta, preto
chápu, že Strážov je dostačujúce patrolovať cez
víkendy príp. priebežne. Poslanci vyjadrili spokojnosť so
spoluprácou s MP. Viď kniha poslancov.

44 Parkovanie áut pri večierke (pozn. nekonkretizovaný problém)

7 Bánová

45 Častejšie chodenie mestskej polície

7 Strážov

Občania sú pobúrení streľbou na strelnici v lokalite „Riviéra“, konajú sa tam
streľby smerujúce do svahu, na ktorom sa pohybujú ľudia, táto časť je využívaná na
prechádzky, zber lesných plodín, v minulosti bolo oznamované, kedy sa streľby budú
konať, aby sa občania úseku vyhýbali.
46
Občania žiadajú informáciu, komu strelnica patrí, kedy ju kto využíva, aký úžitok má
z toho mesto. Žiadajú upraviť strelnicu tak, aby neohrozovala obyvateľov a
vlastníkov susedných nehnuteľností.

47 Autá bez evidenčného čísla na Novej ulici – požiadať MP aby ich odstránila

8

Považský
Chlmec

28.4.2011

8

Považský
Chlmec

26.5.2011

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, môže sa otočiť a odísť. No nie, my ho ukameňujeme, ale
48
ten, čo ničí a poškodzuje je nepostihnuteľný. Po mojom upozornení MsP na stav ma
odporučia volať na centrálu, že oni sú poslaní riešiť neoprávnené vjazdy do pešej
zóny. Chodník je popraskaný a zosúva sa k budove už aj mimo staveniska, teda
jeho oplotenia.
5.9.20139:04
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Dňa 30.6.2011 sa v Považskom Chlmci uskutočnilo
stretnutie občanov s poslancom za miestnu časť
(p.Smikoňová) za účasti predsedu poľovníckeho
združenia 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.
Mestská polícia podniká všetky potrebné kroky
smerujúce k odstráneniu dlhodobo nepojazdných
vozidiel z verejného priestranstva
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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Požiadavky obyvateľov mestských častí na Dopravný podnik mesta Žiliny
Por. č.

Požiadavka

VO

Miestna časť

Termín

Dátum

Zodpovedný

Poznámka

Január-Marec 2011

1

Citylight (reklamný banner) zavadzia nastupujúcim do autobusu na zastávke MHD
oproti OD Forstinger

Častejšie intervaly linky MHD č. 24, linku č. 29 presmerovať na ul. Bratislavskú
2 k poliklinike Krankas cez pracovné dni, osadiť autobusové prístrešky MHD,
harmonizácia cestovného poriadku s potrebami občanov

3 Informovať o zrušení zastávky MHD pri Maracane

4 Pridanie jednej autobusovej linky po deviatej hodine večer

Úprava autobusovej linky č. 30 tak, aby spoje nekončili na železničnej stanici
(podaná žiadosť)
Apríl 2011
Zabezpečiť funkčnosť rozvádzačovej skrinky na stĺpe verejného osvetlenia – Hliny 8,
6
Ul. Lichardova 3 , - fa ŽIVO
5

Zastaralé pouličné osvetlenie potrebuje opravu alebo náhradu za nové. (Asi na ul.
7 Černovská) Osvetlenie chodníka na Černovskej 6-11 chýba, osvetlenie, ktoré je od
chodníka 15m, zakrýva lístie a chodník neosvetľuje.

8 Pouličné osvetlenie – parkovisko Sv. Gorazda – sú prehrdzavené lampy, opraviť.

3

1.3.2011

7

8.2.2011

Dňa 25.3.2011 bola vykonaná fotodokumetácia zastávky
Limbová (v oboch smeroch) a nie je zrejmé, že by sa v
priestore zastávky nachádzal citylight.

1.3.2011

Nemáme vedomosť, že zastávka „Prieložná“ 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.

8 Závodie

2.2.2011

Je potrebný súhlas mesta, nakoľko si Dopravný podnik
samovoľne nemôže 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.

8 Vranie

25.1.2011

7 Strážov

1

4

4

6.4.2011

7.4.2011

7.4.2011

Od novembra 2012 bude linka č. 30 predĺžená.

Apríl 2011 DPMŽ

závada odstránená

DPMŽ

potrebná nová investícia: DPMŽ nedisponuje
investičnými prostriedkami na rozsiahlejšie opravy,
rekonštrukciu alebo modernizáciu VO. Finančné
prostriedky, ktoré sú poskytované Mestom sú použité na
platby za elektrickú energiu, splátky úrokov z úveru a na
základnú údržbu, ktorú na základe zmluvy medzi
Mestom Žilina, Siemensom a DPMŽ vykonáva firma
Siemens. Do týchto prostriedkov nie sú zahrnuté
investičné náklady takéhoto rozsahu.
Odstránenie
prekrývajúcich konárov zabezpečuje príslušný odbor
MsÚ.

DPMŽ

potrebná nová investícia: DPMŽ nedisponuje
investičnými prostriedkami na rozsiahlejšie opravy,
rekonštrukciu alebo modernizáciu VO. Finančné
prostriedky, ktoré sú poskytované Mestom sú použité na
platby za elektrickú energiu, splátky úrokov z úveru a na
základnú údržbu, ktorú na základe zmluvy medzi
Mestom Žilina, Siemensom a DPMŽ vykonáva firma
Siemens. Do týchto prostriedkov nie sú zahrnuté
investičné náklady takéhoto rozsahu.

Máj 2011

5.9.2013
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9 Predĺženie trasy MHD v dňoch pracovného pokoja až k cintorínu

7 Bánová

7.4.2011

10 Osadiť nové zástavky – pri kultúrnom dome a konečná

7

Žilinská
Lehota

3.5.2011

11 Spoj MHD č. 29 o 9,40 hod. aby mal trasu ako o 7,00 hod.

7

Žilinská
Lehota

3.5.2011

Jún 2011
12

6
Možnosť sedenia na zastávke ŠTÚROVO NÁMESTIE (pri AUPARKU)

13

27.6.2011
Bytčica

14

Chodník hore briežkom z ul. Obchodnej do zdravotného strediska ŽILPO upraviť
osadením zábradlia po pravej strane chodníka. Mala to sľúbené pánom riaditeľom
zdravotného strediska, ale dodnes sa tak nestalo. Použitie chodníka je nevyhovujúce
pre osoby zdravotne postihnuté, pretože držadlo po stene budovy z ľavej strany
15 chodníka sa nedá využiť, hlavne v zimných mesiacoch. Nápravy za zdravotne
postihnutých sa domáhala aj formou článkov v regionálnych novinách. Ak tomu tak
nie je, potom žiada zriadiť prevoz týchto zdravotne postihnutých občanov, ktorí
navštevujú zdravotné stredisko častejšie ako iní obyvatelia, zavedením aspoň
jedného spoja verejnej dopravy po ulici Vysokoškolákov.

4

16

4

Žiadosť, aby spoj č. 5 Vlčince – NsP chodil častejšie (chodí len 2-3 x za h).
Občania žiadajú o úpravu odchodu MHD, linky č. 22, ktorú žiadosť prikladám v
prílohe tejto zápisnice. Pozn.- príloha chýba.
December 2011
MHD zastávka pri ŽSR-rekonštrukcia, umiestnenie zastávok pred Auparkom. CP
18
umiestniť tak, aby bol na prístupnom a viditeľnom mieste.
17

5.9.2013

V súčasnosti už všetky spoje č. 29 majú rovnakú trasu.

Zastávkové prístrešky sú v správe mesta Žilina - Odbor
dopravy - podľa informácií ktoré má DPMŽ , odbor
dopravy rokuje o osadení sedenia s Auparkom.

Bánová

Považský
Chlmec

Zastávkové prístrešky sú v správe mesta Žilina (Odbor
dopravy a ÚP). Mesto taktiež 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.

2.6.2011

8
Umyť zastávku MHD na STS a doplniť bočnú stenu plexisklom
Október 2011

Podľa vyjadrenia odboru dopravy bude v X/2012
zastávka osadená. Zastávkové prístrešky sú v správe
mesta Žilina (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, vyžaduje si
opravu - viď fotopríloha č. 1.
Na zastávke „Žilinská Lehota“ je zastávka bez
prístrešku. No priestorové pomery veľmi nedovoľujú
prístrešok osadiť - viď fotopríloha č. 2.

VO inštalované v častiach Riečna 1 a Riečna 3,
v časti Riečna 2 nie je VO, dolpnenie je možné v rámci
novej investície
SIEMENS preverí funkčnosť inštalovaných osvetlení

7
Riečna ulica doplniť pouličné osvetlenie

Spoje linky č. 21 sú cez víkend vedené až na konečnú v
ranných časoch, kedy je predpoklad nástupu
pracovníkov do spoločnosti PEZA, resp. odvoz týchto
pracovníkov vo večerných hodinách.
Predĺženie spojov zo zastávky Sv. Jána Bosca až na
konečnú je možné po odsúhlasení Odboru dopravy a
ÚP, nakoľko dôjde k navýšeniu km výkonov o 1,8 km na
jeden spoj.
Návrh:
- pri najbližšej zmene CP predĺžiť 4 spoje za 1 víkendový
deň až 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)

30.6.2011

6.10.2011

Od novembra 2012 premáva nová linka č. 30 po
uvedenej ulici.

8

1

6.10.2011

Brodno,
Vranie

Interval na linke č. 5 je každých 20 minút, navyše je
doplnený odchodmi linky č. 6 - až 12 ďalších spojov v
rannej špičke. Návšteva lekára nie je každodennou
záležitosťou a navyše ide plánovanú činnosť, ktorej sa
dá prispôsobiť výber času odchodu liniek premávajúcich
do Nemocnice.

7.10.2011

Splnené.

7.12.2011

Požiadavka o zmene umiestnenia CP splnená.
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1.12.2011

Interval spojov na linke č. 5 je každých 20 minút. Keďže
nejde o jednu z nosných trolejbusových liniek, máme za
to, že interval je postačujúci. Návšteva lekára v
poliklinike ŽILPO a dá naplánovať, resp. vie o nej
cestujúci vopred a môže si cestovanie prispôsobiť.
Linka č. 6. nekončí nezmyslene (bezvýznamne) na
Matici slovenskej. Dôvodom sú priestorové pomery
obratiska na Fatranskej ulici, ktoré už 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 už 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. Predĺžením 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, že by sme neboli schopní zabezpečiť
bezpečné odstavenie trolejbusov medzi spojmi.

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 DPMŽ. Na základe toho bol
odchod linky č.27 zo zastávky Hurbanova
posunutý z 22.23 na 22.30

Výbor obyvateľov Domova dôchodcov na ul. Karpatská, (zastupuje 300 občanov
domova) podal písomný podnet prostredníctvom poslanca výboru MČ č. 4 a žiada
19

Autobus č. 5 z Fatranskej - smer Nemocnica chodí zriedka (l x za 20 min.), a preto
treba zvýšiť frekvenciu, alebo predĺžiť 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 ŽILPO, Nemocnice, či na stanicu a opačne.

4

Apríl 2012

20

8
V novom CP MHD bol odchod posledného spoja do Zástrania z mesta zmenený,
cestujúci ho nestíhajú – žiadať úpravu (na 22,30 hod.) pri zmene CP 1.9.2012
September 2012

Zástranie

21 Doriešiť konečnú zástavku MHD.

7

22

8

24
Žiadosť o doplnenie cetsovného poriadku MHD č. 27 od 1.1.2013- pridanie spoja o
21.30 zo Žiliny
November 2012
Prosím opraviť lampu verejného osvetlenia pozdĺž paneláka 1 669, ul. Sv. Gorazda.
25 Slúži od roku 1972, jej kryt je rozbitý, plech zhrdzavený. Môže spadnúť na deti idúce
do školy alebo na zaparkované autá.

Umožniť (vydať povolenie) občanom na ul. Školský dvor pripojenie na verejné
26 osvetlenie s využitím existujúceho betónového stĺpu v ich vlastníctve, realizácia by
bola na ich vlastné náklady, zlepší sa osvetlenie celého veľkého priestranstva.

5.9.2013

4.9.2012

27.9.2012
Považský
Chlmec

Autobus MHD pre deti do ZŠ Budatín
Október 2012
Stĺpy verejného osvetlenia nie sú v Žiline očíslované. Pán Chromiak mal rozumnú
pripomienku: ak by sa stĺpy očíslovali, uľahčilo by sa preverovanie i nahlasovanie
23 nefunkčných stĺpov osvetlenia. Náklady na očíslovanie stĺpov nie sú vysoké.
Úloha: Očíslovať stĺpy žilinského verejného osvetlenia.

Žilinská
Lehota

2

3.10.2012

8

24.10.2012
Zástranie

4

6 Bytčica

8.11.2012

7.11.2012

Bude osadená v X/2012
Koncom Augusta nám bola doručená žiadosť z MsÚ,
odboru školstva a mládeže o zavedenie školského spoja
pre deti z Považského Chlmca ku ZŠ Budatín. Na túto
požiadavku sme odpovedali zamietavým stanoviskom,
ktoré prikladám do prílohy.

V roku 2013 sa začte postupná modernizácia 21
mestských častí v Žiline. Počas modernizácie dôjde aj k
postupnému očíslovanie jednotlivých stĺpov verejného
osvetlenia.

Evidujme požiadavku občanov Zástrania z prieskumu
vykonaného poslankyňou p. Smikoňovou. Pridanie spoja
zvažujeme od 1.4.2013 v závislosti od nájdenia
možnosti úspory kilometrov na iných linkách a zároveň
neprekročenia ročného objemu kilometrických výkonov
objednaných Mestom Žilina.

Po zaevidovaní predmetnej požiadavky bola závada
odstránená 9. januára 2013.

Jedná sa o verejné priestranstvo a zlepšenie osvetlenia
daných priestorov. K vydaniu povolenia zo strany
prevádzkovateľa nie sú žiadne 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.týždni
vykonaná obhliadka daného miesta, kedy sa dohodne
termín osadenia osvetľovacieho telesa.
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27

8
Doplniť CP spoja č. 27:preveriť možnosti pridať spoj okolo 21.30 zo Žiliny do
Zástrania (pre predavačky v obchodných domoch, aj Zádubnie)
December 2012

28

28.11.2012
Zástranie

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
neuvažujeme o jeho znovu osadení nakoľko DPMŽ 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 využívaným v rámci celého mesta Žilina.

7 Žilinská
Lehota

5.2.2013

Po preverení skutkového stavu a odsúhlasení investícii
s kompetentými pracovníkmi na MÚ budú uvedené
osvetlenia namontované.

7

7.2.2013

Po preverení skutkového stavu a odsúhlasení investícii
s kompetentými pracovníkmi na MÚ budú uvedené
osvetlenia namontované.

21.2.2013

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 je
zriaďovateľom zastávky v obci samotná obec, v tomto
prípade Mesto Žilina. Dopravný podnik mesta Žiliny
s.r.o. je pripravený, v prípade zriadenia zastávky na ulici
Budatínska pri IBV, zastávku obsluhovať linkou č. 27.

16.4.2013

Z požiadavky nie je úplne jasné, či úpravu žiadajú
vykonať v pracovných alebo víkendových dňoch.
Vykonali sme však analýzu pre obidva typy dní – viď
príloha. Z analýzy vychádza, že interval v požadovaných
hodinách je v porovnaní s ostatnými, podobne veľkými,
mestskými časťami približne rovnaký. Existujú však
niektoré objektívne dôvody, ktoré sa odzrkadlili na tomto
grafikone, najmä teda cez víkend. Ďalšie prevádzkové
dôvody vyplývajú z požiadavky návozu/odvozu
cestujúcich na poobedňajšie, resp. nočné zmeny.
Každopádne navrhujeme posunutie jednotlivých spojov
tak, aby bol interval odchodov čo najviac rovnomerný,
napr. 45 minút. Je však potrebná diskusia s obyvateľmi,
ktorí by pripomienkovali návrh DPMŽ /pripravíme na
oddelení tvorby grafikonov/ na úpravu grafikonu a zároveň by
spresnili/konkretizovali svoju požiadavku na úpravu grafikonu
v požadovaných časoch.

VO je opravené a funkčné.
Nahlasovanie nefunkčného osvetlenia je možné aj
priamo na odkazovač spoločnosti SIEMENS, ktorá
nahlásené pripomienky a podnety okamžite rieši.

8

Osadiť automat na cestovné lístky MHD v lokalite Námestia hrdinov v smere do
mesta.
Február 2013
29

Chýbajú dve lampy verejného osvetlenia na stĺpoch v bočných uličkách pri KD.
Žiadosť obyvateľov Záhradníckej ulice o domontovanie verejného osvetlenia na
existujúce stĺpy od križovatky s Malinovou ul. smerom hore, t.j. na Bytčicu.
30 Mená rodín, ktoré to žiadajú:Matušík Albín,Krasnec Dušan, Štercl, Chodelka
Emil,Daníšek Peter,Veselý Vladimír

Evidujme požiadavku občanov Zástrania z prieskumu
vykonaného poslankyňou p. Smikoňovou. Pridanie spoja
zvažujeme od 1.4.2013 v závislosti od nájdenia
možnosti úspory kilometrov na iných linkách a zároveň
neprekročenia ročného objemu kilometrických výkonov
objednaných Mestom Žilina.

Budatín

Bánová
žiadajú vybudovať novú autobusovú zastávku MHD medzi Budatínom a Zádubním v
31
strede IBV

8 Budatín

Máj 2013

32

6

Občania požiadali o úpravu grafikonu MHD najmä vo večerných hodinách (medzi
21°° a 23°°) tak, aby nebol veľký časový rozdiel medzi poslednými linkami, rovnako
aj v ranných linkách medzi 8°° a 10°°
Jún 2013

Trnové

Na ulici poza futbalové ihrisko k starej Mojšovej Lúčke je nefunkčné verejné
33 osvetlenie, je potrebné požiadať o jeho opravu, rovnako aj v starej Mojšovej Lúčke
oproti RD číslo 7

6

Mojšová
Lúčka

25.6.2013

pred dom č.56 na Bytčianskej je potrebná lampa VO, je to v zákrute, bez chodníka,
nebezpečné pre neosvetlených chodcov

8

Považský
Chlmec

30.5.2013

34

Žiadajú vyznačenie konečnej autobusovej zastávky a dodanie jednej lavičky na
35 sedenie v novo vybudovanej autobusovej zastávky v časti pri KD vrátane označenia
príchodu a odchodu autobusov.

5.9.2013

8 Vranie

7.6.2013

Modernizácia a aj doplnenie verejného osvetlenia
Považského Chlmca je riešená v projekte, ktorý bude
financovaný z Eurofondov.
Na zábradlie pred vstupom bol osadený nový držiak na
cestovný poriadok - viď foto. Osadenie lavičky a
vyznačenie vodorovného dopravného značenia je v
kompetencii Odboru dopravy MsÚ, ktorý rieši časť tejto
požiadavky.
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Požiadavky obyvateľov mestských častí - NEZARADENÉ k odboru
Požiadavka

VO Miestna časť

Január-Marec 2011
1 Úprava brehov Rajčanky a Bitarovského potoka
2 Regulácia Zadubanského potoka v celej dĺžke obce
Potok Na Hôrke - prehĺbenie a regulácia, následná obnova koryta pod cestou II/507
a ul. Hlavná a Na Majerisku až do vyústenia v rieke Kysuca. Do potoka je vyústená
3 dažďová kanalizácia IBV Hájiská (výstavba min. 52 RD), strechy, vydláždené dvory,
ulice. Kapacita potoka je už teraz nedostatočná a potok sa vylieva uvedenými
ulicami a do priľahlých dvorov.
Zabezpečiť cestou Povodia Váhu reguláciu potokov v Brodne a vo Vraní, ktoré po
minuloročných povodniach značne poškodili mosty, miestne komunikácie
4
a v prípade ďalších povodní je nebezpečenstvo vzniku ďalších škôd (vhodná by bola
urýchlená obhliadka komisiou, na ktorú žiadame prizvať poslanca)
Realizácia inžinierskych sietí na ul. Ovocinárska
Apríl 2011
V časti zvanej Podskalica, ale i v iných úsekoch sú občania napojení na tzv. školský
vodovod. Podľa užívateľovtohto vodovodu dochádza k nesprávnemu rozúčtovaniu
5 spotrebovanej vody na osobu a mesiac vo výške 55m3 a preto žiadajú, či je možné
na vlastné náklady zabudovať vodomer, ktorý by im následne zapečatil zodpovedný
pracovník a na základe toho by potom platili reálne za spotrebovanú vodu.
Zabezpečiť odvod povrchových vôd z ulice Kapustná popod družstvo, pretože tu
6 železnice tento odvod bez vysvetlenia prerušili. Pri zvýšených zrážkach hrozí
nebezpečie zatopenia ulice Kapustná.
7 Oprava kanalizácie
8 Stav a využitie priestorov skládky škvarového odpadu z teplární (Popolček)
9 Možnosť dobudovania verejnej kanalizácie, ulica Na stanicu
10
Stav mostíka na Hanušovskej ul , ktorý svojím priepustom spôsobuje riziko
11
zatápania a vylievania potoka
12

Presadiť u SAD opätovné zriadenie zastávky autobusov idúcich do Čadce, Turzovky
a Novej Bystrice na existujúcej zastávke Brodno, ako to bolo v minulosti

Investičné a neinvestičné zámery
13 Odhlučnenie od železnice - ul. Železničná
Dobudovať rozvody vody a plynu na ul. Stračia pre 4 rodinné domy a na ul. Ďatľová
14
k 4 rodinným domom
Vyriešenie kanalizácie- do doby vyriešenia zabezpečiť odvoz „fekálií“ za cenu
15
stočného pre občanov, ktorí nemajú zavedenú kanalizáciu
16 Dopyt občana: „V akom štádiu je výstavba v medzibloku na ul. Piešťanskej?“
Oprava komunikácií v súvislosti s rekonštrukciou železnice – ul. Slovenských
17
dobrovoľníkov – ťažké mechanizmy chodili počas výluky cez školský majetok.
Čistička odpadových vôd pre TJ – futbalový oddiel Považský Chlmec – rozpočet na
18
čističku 1850 € z toho 50% uhradí TJ

5.9.2013

7
8 Zádubnie

8

Považský
Chlmec

8

Brodno a
Vranie

Dátum

Termín

Zodpovedný

Stav plnenia

10.2.2011
2.2.2011

1.2.2011

6

15.2.2011

8 Brodno

6.4.2011

8 Brodno

6.4.2011

7 Strážov
6 Bytčica
6 Bytčica

1.3.2011
31.1.2011
31.1.2011

6 Trnové

12.4.2011

8 Vranie

25.1.2011

8 Budatín

Záležitosť ŽSR

8 Vranie

záležitosť Sevaku, SPP a obyvateľov

8 Vranie
4
8 Budatín
8

Považský
Chlmec
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Bytčianska ulica (cesta II/507) – urobiť rigol s mrežou v úseku 200 m, v zátačke (od
rodinného domu Badány po rodinný domu Dlugoš), urobiť rigol s mrežou na
19
Bytčianskej ulici vedľa nového chodníka (voda stojí na vozovke a autá špliechajú na
chodcov), vyregulovať rigol na Bytčianskej ulici po druhej strane
Príspevok na fekálne vozidlo – čerpanie žumpy je veľmi nákladné, vedenie meste
žiadame o spoluúčasť do výšky vodného a pomoc na získanie vozidla
Harmonogram autobusov MHD upraviť – pridať spoje podľa požiadaviek občanov po
21
predchádzajúcej verejnej diskusii
Máj 2011
LESOPARK CHRASŤ- zákaz vodiť psov, znečisťujú okolie a napádajú bežcov, dať
22
do VZN
Občania z ulice Pri Celulózke požadujú, aby začalo mesto Žilina rokovania s SPP o
23 realizácii verejného plynovodu do tejto ulice, rovnako so SEVAKom o realizácii
kanalizácie. V tejto ulici je minimálne 7 odberných miest.
Na Námestí sv. Bosca po pravej strane vybudovať prípojku vodovodu, aj na ulici
24
Mesačná
25 Riešiť vytápanie vodou ulicu Do Stošky v čase prívalových dažďov
26 Potok od cintorína k Rajčianke vyčistiť
27 Pri materskej škole v kanáli je pravdepodobne hniezdo potkanov
Preveriť umiestnenie kameňov pri plotoch na ulici Pod sadom, Juraja Závodského
28
(pri pošte)
29 Údržba a čistenie kanalizácie
30 Kanalizácia – dokončiť
31 Rajčanka – veľké nánosy – treba vyčistiť jej tok a súčasne aj brehy
20

32 Žiadať vyjadrenie ku požiadavke na úpravu stránkových hodín na pošte v Budatíne
Napísať výzvu primátorovi, aby nesúhlasil s predĺžením činnosti smetiska a žiadal
ukončenie činnosti smetiska v súlade so zákonom
Opakovane vyzvať VÚC na vyčistenie odvodňovacích šácht a rigola pozdĺž
34
Bytčianskej ulice (rokovanie poslankyne dňa 3.3.2011 na VÚC bez výsledku)
Urgovať úpravu žľabov pri predajni Jednota, (vlastník údajne Jednota), aby v zime
35 nedochádzalo ku vytváraniu súvislej ľadovej plochy pred predajňou a na priľahlej
časti ulice.
36 Pobúrenie nad zamietnutým odvolaním na plynovod z Hôrok do Pov. Chlmca
37 Kde zmizol mramor s podstavca sochy andreja Hlinku?
Jún2011
Medzi Kauflandom a ŽILPO zo strany Vlčiniec, Obchodná ulica, výmeníčka, priestor
38
je zdevastovaný
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
39 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 Žilina.
Záhradnícka ulica, Jedľová ulica, Mesačná ulica, Námestie J. Bosca po pravej
40
strane dorobiť vodovod
August 2011
33

41 Dobudovanie kanalizácie – nie všetky ulice sú napojené na existujúcu kanalizáciu.
5.9.2013

8

Považský
Chlmec

Považský
Chlmec
Považský
8
Chlmec
8

6 Bytčica

2.5.2011

6 Mojšová Lúčka 17.5.2011
7 Bánová

7.4.2011

7 Bánová
7 Závodie
7 Závodie

7.4.2011
14.4.2011
14.4.2011

7 Závodie

14.4.2011

7 Závodie
14.4.2011
7 Žilinská Lehota 3.5.2011
7 Strážov
10.5.2011
8 Považský Chlmec
28.4.2011
8 Považský Chlmec
28.4.2011
8 Považský Chlmec
28.4.2011
8 Zástranie

29.4.2011

8 Považský Chlmec
26.5.2011
Citované z listu občana

4

2.6.2011

6 Trnové

7.6.2011

7 Bánová

2.6.2011

6 Bytčica

1.8.2011
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Február 2012
42 Osloviť SSP o zavedenie plynu do Žilinskej Lehoty

7

Október 2012
P. Horváth z Brodna sa sťažuje na štátne organizácie (napr. ZMOS), že sú
43
nefunkčné a je nutné ich zrušiť

6 Bytčica

736 Oprava regulácie potoka medzi Závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot
687

Vyčistenie miestneho potoka vo Vraní v správe Povodia Váhu a vykonať kontrolu zo
strany životného prostredia a odboru dopravy

678 Oprava regulácie potoka medzi závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot
Problém s prepadnutou kanalizáciou, ktorá prechádza popod detské ihrisko. SEVAK
na tomto ihrisku identifikoval problém, ktorý je možné odstrániť len vjazdom na
669 ihrisko. Jestvujúci vjazd je úzky a nie je možné cez bránku prejsť s technikou
SEVAKu. Keďže ihrisko je vo vlastníctve VHV,š.p., je potrebné požiadať ich o
umožnenie vstupu na pozemok a úpravu vjazdu na pozemok.
Neuzatvorený vodovod pri bývalom zariadení staveniska, z ktorého permanentne
668 vyteká voda. Je potrebné vodovod zlikvidovať, alebo uzatvoriť prívod vody tak, aby
to bolo trvalé riešenie.,
V diskusii vystúpil pán Kuchár, ktorý uviedol, že medzi rodinnými domami jeho syna
č.s. 394 a domom Františka Barčíka je poškodená železná rúra vložená v potoku a
626 neodvádza vodu a je hrozba zatopenia majetku spomínaných rodinných domov.
Preto požiadal, aby túto skutočnosť poslanec oznámil Mestu Žilina na odstránenie
nedostatku.
587 Oprava regulácie potoka medzi závodím a Bánovou – p. Burdová – padá jej plot
371
333
303
304
305

306

Občania navrhujú , aby sa pri vstupe do Mojšovej Lúčky umiestnila orientačná
tabuľa, na ktorej budú smerovníky k jednotlivým uliciam
Riešiť so SEVAK – om kanalizáciu nakoľko pri dažďoch, keď sa zdvihne hladina,
vteká kanalizácia do rodinných domov
Bytčický potok – vyčistenie, úprava mostíkov, regulácia. Spolupráca s Povodím
Váhu (správca toku).
Návrh na zmenu otváracích hodín na pošte.
Projekt na Spoločenské centrum- prízemná budova kontajnerového typu na
všestranné využitie pre deti, dospelých aj seniorov- relaxačné cvičenie, ping pong,
výdaj stravy, spoločenské stretnutia, oslavy, kary, školenia, služby-kaderníctvo,
pedikúra...
Osadiť výtlačné zariadenie v miestnom vodovode na ulici Vyšný koniec v Brodne,
kde je nedostatočný tlak vody a na konci ulice nie je tlak žiadny.

10.10.2012
nepatrí do kompetencie mesta

Brodno,
Vranie

20.6.2012

vodné toky spadajú pod SVP, š.p.

7 Závodie

14.6.2012

nepatrí do kompetencie odboru dopravy

6

Mojšová
Lúčka

26.6.2012

nepatrí do kompetencie odboru dopravy

6

Mojšová
Lúčka

26.6.2012

nepatrí do kompetencie odboru dopravy

8

Brodno,
Vranie

26.4.2012

jedná sa vodný tok, kde nie je kompetencia mesta čistiť,
uvedená regulácia patrí do kompetencieSVP, š.p.

7 Závodie

12.4.2012

Vecne nepatrí odboru dopravy, ale SVP, š.p.

Mojšová
Lúčka

18.10.2011

nepatrí odboru dopravy

7 Strážov

13.9.2011

nepatrí odboru dopravy

6 Bytčica

1.8.2011

6 Bytčica

7.11.2012

8

6

8

Považský
Chlmec

8 Brodno

Zabezpečiť aby pri odkaľovaní vodovodu v Brodne firmou SEVAK bola voda
308 vypúšťaná tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu regulácie potokov a súkromných
pozemkov.

8

309 Vybudovať rozvod vody na ulici Pod Skalicou v Brodne.

8

5.9.2013

Závodie

7.2.2012

13.9.2012

7

Brodno,
8 Vranie

307 Dobudovať kanalizáciu v celom Brodne.

310 Dobudovať rozvod vody na ulici K Rochovici a Ďatľovej vo Vraní.

Žilinská
Lehota

Brodno,
Vranie

Brodno,
Vranie
Brodno,
8
Vranie

možnosť úpravy mostíkov v roku 2012 / vzhľadom na
finančné možnosti mesta/

22.11.2012

21.11.2012

21.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
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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).

312 Premeranie transformátora – v dolnej časti.

7.12.2011

Žilinská
Lehota
7 Strážov

10.4.2013

7 Strážov

10.4.2013

7

313 Problém protihlukovej steny sa stále nerieši – za MŠ
Protihlukové zábrany na dialničný privádzač – od školky smerom k Maracane, pred
314
cintorín – keď je pohreb autá ho rušia, treba to riešiť.

5.9.2013

2

spravujú poslanci

2.4.2013
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