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1. Podnety občanov  

 Obyvatelia  Bratislavská 13,15 žiadajú aby v jesenných mesiacoch mesto umiestňovalo do 

vnútroblokov nádoby na bio odpad. Každoročne sa obyvatelia sami starajú o likvidáciu opadaného 

lístia. Radi by sa správali ekologicky, ale mesto neumiestňuje žiadne nádoby na bio odpad do 

žiadneho z dvorov. Preto sú obyvatelia nútený tento bio odpad dávať do zmesového odpadu. Preto 

žiadajú v jesenný mesiacoch o nádoby na bioodpad. Stačia obyčajné veľké nádoby nie 

veľkokapacitné kontajnery. 

  

 MŠ Jarná žiada odstránenie, alebo posunutie jedného dreveného stĺpika, ktorý bol osadený ako 

zábrana proti koľajom, ale tak nešťastne, že zavadzia zásobovaciemu vozidlu. 

 

 Obyvatelia Čajakova/ Puškinova / A. Bernoláka opakovane od roku 2019 žiadajú dosadenie živých 

plotov poza parkovacie miesta. 

 

 Obyvatelia V. Okružná popred evanjelický kostol opakovane žiadajú riešiť parkovanie. Autá parkujú 

čiastočne na chodníku kde je vysoký obrubník. Opakovane žiadajú jeho zníženie. 

 

 Obyvatelia Hliny 1 Bernolákova opakovane žiadajú riešiť situáciu vo veci odstráneného plota okolo 

novovybudovanej športovo herno oddychovej plochy. Už niekoľko  krát bolo zo strany mesta 

prisľúbené riešenie aj zo strany poslancov boli odoslané podnety na mesto a žiadosti o výsadbu živého 

plota dočasne chráneného drevenými „ohradami“ ako na Solinkách.  

 

 Hliny 1 - vnútroblok V. Okružná/A. Bernoláka - už niekoľko rokov žiadajú o odstránenie 

čiernych stavieb poza prevádzky , ktoré sú na mestskom pozemku. Mesto dlhodobo tieto podnety 

rieši.  Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest, komplikovanej dopravnej situácii a 

protizákonnosti opätovne žiadajú riešenie. ( prepáčte, ale úlohou obyvateľov nie je hľadať č. parciel 

na katastrálnej mape, Hliny 1 nie sú také obrovské  a sú celé pod č. 6669/1)  
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