Požiadavka
Občania vyslovili akútnu potrebu zvýšiť počet parkovacích miest.

Občan navrhol, aby mesto vyčlenilo miesta pre kolobežky Bolt tak, aby neblokovali
chodníky.

Dátum
Stanovisko MsÚ Žilina
1.12.2020 Na vybudovanie parkovacích miest bude potrebné spracovať PD ako aj vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte
Mesto v zmysle memoranda o spolupráci so spoločnosťou Bolt stanovilo podmienky pre prevádzkovanie služby elektrických kolobežiek
tak, aby prevádzkou tejto služby nevznikali konfliktné situácie z pohľadu iných druhov dopravy. V rámci stanovených podmienok boli
zadefinované lokality a konkrétne miesta umiestenia kolobežiek na verejnom priestranstve s ohladom na potenciálne konfliktné
1.12.2020
situácie. Je však možné, že napriek stanoveným podmienkam dochádza k nevhodnému umiestňovaniu kolobežiek, čo je však spôsobené
najmä nedisciplinovanými užívateľmi, podobne ako pri automobilovej doprave vodičmi. Tieto situácie komunikujeme
s prevádzkovateľom, pričom ho neustále vyzývame na dodržiavanie podmienok.
V jarných mesiacoch budú vykonané obhliadky detských ihrísk a na základe zistení začne potrebná údržba samozrejme v zmysle
schválenej Koncepcie rozvoja detských ihrísk a samostatných herných prvkov.

Peter Cibulka navrhuje doplniť prvky na detských ihriskách na ul. Borová, Osiková.

5.1.2021

Na Dubovej 13 bola odstránená konštrukcia na prášenie kobercov, občania
požadujú náhradu.

5.1.2021 v riešení

Na Limbovej 11 je požiadavka dať stĺpik na začiatok chodníka, aby autá nevchádzali
na chodník.

Prosíme o fotografiu presného miesta, kde je požadované umiestniť regulačný stĺpik. Na jar 2021 ak už bude pandemická situácia
5.1.2021 priaznivá vykonáme obhliadku aj za účasti žiadateľa. Uveďte prosím telefonický kontakt a zamestnanec oddelenia dopravy Vám bude
volať.

Poslanec Bechný upozornil na neustály výskyt smetí pri smetných košoch zberných nádobách. Nastolil otázku, či pracovníci firmy TT myslia aj na tento
odpad, alebo len vysypú nádoby do automobilu.
Na Jaseňovej 11 (pri Korune) ostali jamy na trávniku ešte po rekonštrukcii
osvetlenia.

5.1.2021 V zmysle zmluvy sú pracovníci zberovej spoločnosti povinní vyprázdniť len odpad nachádzajúci sa priamo v smetnách nádobách.
5.1.2021 ORPaI v spolupráci OVPaŽP vo vhodných klimatických podmienkach zabezpečia obhliadku a úpravu zemných nerovností.

Požiadavka, aby sa na chodníkoch na Solinkách vykonávala častejšie zimná údržba.

2.2.2021

Zimná údržba sa vykonáva vždy na základe schváleného operačného plánu. Častejšie upravovanie chodníkov závisí najmä od
poveternostných podmienok a nasadenia mechanizmov do výkonu.

Parkovanie na sídlisku je kritické - je nutné to urgentne riešiť. Kritická situácia je
napr. na ul. Dubovej. Obyvatelia parkujú tak, že sa vzájomne blokujú.

2.2.2021

Ku zlepšeniu situácie na parkovania bolo v roku 2020 realizované vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na ulici Dubovej ,
ktoré požadovali poslanci za VO.

Nové zastávky sú popísané fixkami. Požiadavka, aby boli pravidelne čistené.

2.2.2021

Čistenie zastávkových prístreškov vo vlastníctve a správe mesta prebieha 2x ročne + operatívne na základe potreby. Jarné čistenie
prebehne v 04/2021.

Požiadavka, aby stromy, ktoré sa majú vysádzať na Dubovej ulici 19-35 boli
umiestnené tak, aby neclonili obyvateľom bytového domu; napr. umiestniť ich
bližšie k plotu.

2.2.2021

Stromy 19 - 25 sú umiestnené 15 m od bytového domu v bezprostrednej blízkosti oplotenia ZŠ. Stromy 25 – 35 sú malého vzrastu
a umiestnené sú z bočnej strany domu, kde sa okná nenachádzajú.

Požiadavka opraviť chodník na ul. Limbová + Dubová
Odtrániť zvyšky starých pieskovísk.
Požiadavka kontaktovať príslušnú organizáciu (NDS?), aby zabezpečila dostatočné
značenie svetelnej križovatky na Rajeckej ceste - pripojenie na diaľničný privádzač.
Vzniká tam množstvo kolíznych situácií, keď niektorí vodičí začnú cúvať alebo sa
otočia do protismeru. Tiež po nesprávnom odbočení nedobrovoľne musia
absolvovať úsek po diaľnici. Problém sa týk a odhadom za 1 mesiac cca stoviek ľudí.
Požiadavka vybudovať ihrisko so spevnenou plochou (asfalt, iný materiál?) vo
vnútrobloku Jaseňová/Platanová.
Zvýšiť frekvenciu vyprázdňovania kontajnerov - ľudia sú doma - produkujú viac
odpadov.
Zabezpečiť upratovanie okolo kontajnerov, aby sa to robilo pravidelne.
Zamestnať ľudí z úradu práce - zapojiť ich do čistenia mesta.
Občan sa zaujímal o stav novej webovej stránky, ktorá bola už zaplatená a zatiaľ nie
je funkčná.

Potrebné bližšie špecifikovať, ktoré konkrétne úseky na daných uliciach, pretože chodník na Dubovej je zaradený v opravách chodníkov
v tomto roku a taktiež chodník pri ZŠ Limbová.
2.3.2021 Odstránené – Jaseňová
2.3.2021

2.3.2021 Požiadavka bude preposlaná správcovi komunikácie.

2.3.2021

Mesto Žilina systematicky rieši úpravy, opravy a budovanie ihrísk na území mesta. V súčasnosti sa v uvedenej lokalite nepripravuje
žiadna investičná akcia.

2.3.2021 V zmysle platnej legislatívy ako aj obmedzenej výšky rozpočtu nie je možné zvýšiť frekvenciu vývozu.
2.3.2021 Jarné čistenie pod nádobami prebehlo, okolie problémových častí bude čistené pernamentnejšie.
2.3.2021 Z dôvodu pandemických opatrení nie je možné zapojiť VPP pracovníkov.
13.4.2021 Internetová stránka mesta je od mája v plnej prevádzke
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Požiadavka vybudovať chodník na Limbovej 18-23 zo strany Obvodovej ul. Z
betónovej dlažby, nie asfalt. Nutná obhliadka z OSVPŽP.

1.6.2021 Podnet evidujeme. V prípade uvoľnenia alebo vyčlenenia finančných prostriedkov dôjde k realizácii.

Požiadavka obnoviť poškodený/odstránený? retardér na Limbovej 13.

1.6.2021 Naplánovaná obhliadka predmetnej ulice v súčinnosti s ODI v mesiaci august o vhodnosti umiestnenia/opravy spomaľovacieho prahu.

Na stretnutí prebehla aj diskusia o nedostatku parkovacích miest. Prítomní občania
boli naklonení zavedeniu rezidenčného parkovania aj so spoplatnením, ak sa
dobudujú parkovacie plochy pre nerezidentov. V diskusii súhlasili s možnosťou
odkúpiť pozemok vedľa Billy (Platanová) a vybudovať tam parkovací dom.

1.6.2021 Postupujeme v zmysle stratégie parkovacej politiky - informatívne správy sú pravidelne predkladané na MZ.

Pani Danišovičová: Znečistenia vonkajšej dlažby pri dverách vchodu Gaštanová
3080/16 asfaltom - postriekané. Žiadam ako vchodový domovník, aby firma, ktorá
zabezpečovala asfaltovanie chodníkov vyčistila dlažbu pri našom vchode. Jedná sa
o asfaltovanie, ktoré bolo realizované v roku 2020.

1.6.2021 Znečistenie bude odstránené do 8/2021

Požiadavka odstrániť suchý strom na Jaseňovej 28.
Občianka upozornila na vytváranie nelegálnej skládky odpadu v inej časti Žiliny:
Bytčická cesta - garáže pri podniku Stavomontáže Žilina a.s.
Veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad sa v súčasnosti rozmiestňujú len
2x ročne. Požiadavka umiestňovať 1-2 kontajnery celoročne v rámci sídliska
postupne na jednotlivé miesta. Tým by sa redukoval veľkorozmerný odpad, ktorý
obyvatelia nechávajú pri malých kontajneroch - mohli by ho vyhodiť do
veľkokapacitného kontajnera.
Návrh, aby nové kontajnery na odpad boli takého typu, ktoré sa dajú otvoriť nohou
- pedálom.
Do kontajnerov na bioodpad občania často hádžu vrecká, ktoré nie sú
kompostovateľné. Návrh urobiť vysvetľovaciu kampaň k tejto téme.
Občania upozornilli na nedostatok miesta pre detí v materských škôlkach na
Solinkách. Tiež konštatovali, že do škôlok sú prijímané deti z iných miest a deti
obyvateľov Soliniek sú odmietané. Žiadajú informáciu, koľko detí v solinkárskych
škôlkach je zo Soliniek a koľko z iných spádových oblastí?
Požiadavka od občana vytvoriť odstavné plochy pre kontajnery na Limbovej ulici
tak, aby kontajnery nezaberali parkovacie miesta (táto požiadavka platí asi
generálne pre všetky ulice).
Občan vyslovil pripomienku, že nie je umožnený prechod na cyklochodníku z ul.
Platanová a cyklisti tam prechádzajú po tráve.
Požiadavka zvýhodniť rezidentov - vydávať rezidentské karty.
Občania majú pripomienky k zaplateným vyhradeným parkovacím miestam redukujú možnosť parkovania pre ostatných.
Občania upozorňujú na pravdepodobne nelegálny záber verejného priestranstva na
ul. Dubová, kde je momentálne umiestnená konštrukcia, v ktorej sú chované
holuby.
Požiadavka umiestniť 2 lavičky na ul. Dubová 11-23 na strane pri ZŠ Limbová.

1.6.2021 Vykonaná obhliadka, proces odstránenia v riešení.
1.6.2021 Skládka bude odstránená internými kapacitami.

1.6.2021 Z kapacitných a finančných dôvodov nie je momentálne možné požiadavke vyhovieť.

1.6.2021 Momentálne nezvažujeme nákup pedálových nádob na odpad.
1.6.2021 Mesto pripravuje kampaň na správnu separáciu odpadu.
V tomto roku sme navýšili počet miest v MŠ na ZŠ s MŠ Gaštanová o 20 detí. Máme zato, že boli kladne vyriešené všetky žiadosti
v rámci Soliniek alebo na iných MŠ, ktoré boli oprávnené – teda dieťa dosiahlo 3 roky pri nástupe do MŠ. Uvádzané informácie o tom, že
1.6.2021 sa do MŠ v rámci Soliniek prijímajú deti z iných miest, sa nezakladajú na pravde. Čo sa týka obvodov, tie sa určujú len pri deťoch, ktoré
sú v predškolskom veku, v zmysle zákona. V rámci Soliniek : MŠ Limbová – nemá žiadne dieťa prijaté mimo Soliniek. MŠ Gaštanová prijatých 12 detí zo 67 prijatých mimo Soliniek – ide o súrodencov.
1.6.2021 Uvedená akcia nie je zaradená v investičnom pláne 2021, potreba požiadavky poslancov s konkrétnou parcelou.
7.9.2021 Uvedené napojenie je predmetom pripravovanej revitalizácie centrálneho priestoru (námestia) na Solinkách.
7.9.2021 Parkovacia politika je v prípave.
7.9.2021 Je pripravená takáto zmena VZN do najbližšieho MZ v decembri.
7.9.2021 Preveríme záber VP a budeme riešiť v zmysle platného VZN o dani za užívanie VP.
Lavičky sa umiestňujú vždy v období jar - leto daného roka na základe funkcie využitia územia a súčasne z hľadiska technického riešenia
7.9.2021 (kotvenia), aby boli splnené kvalitatívne i funkčné požiadavky. V r. 2021 už boli všetky lavičky podľa vyčleneného rozpočtu
nainštalované. Každý rok sa prerozdeľujú lavičky aj podľa počtu obyvateľov a požiadaviek poslancov. Zahrnuté do evidencie na r. 2022.
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Občania z vchodu Platanová 6 požadujú presadenie novovysadeného stromu, ktorý
je blízko okien, ďalej od paneláku. Navrhované miesto je k neďalekému
pieskovisku, kde by vytváral tieň.
Požiadavka premiestniť kontajner na šatstvo Platanová 1 na iné miesto. Súčasné
umiestnenie kontajnera blokuje 2 parkovacie miesta.
Téma parkovanie - požiadavka riešiť kritickú situáciu s nedostatkom parkovacích
miest.

7.9.2021 Drevina bude presadená v zmysle plnenia uznesenia 231-2021, na novú lokalitu špecifikovanú mestom.
7.9.2021 Kontajner bude premiestnený v 44. týždni.
5.10.2021 Parkovacia politika je v príprave spolu s potrebným dobudovaním vhodného počtu parkovacích miest.

Od občanov evidujeme množstvo podnetov na umiestnenie lavičiek. Na budúci rok
budeme pre Solinky požadovať minimálne 20 kusov nových lavičiek.

Lavičky sa umiestňujú vždy v období jar - leto daného roka na základe funkcie využitia územia a súčasne z hľadiska technického riešenia
(kotvenia), aby boli splnené kvalitatívne i funkčné požiadavky. V r. 2021 už boli všetky lavičky podľa vyčleneného rozpočtu
5.10.2021
nainštalované. Každý rok sa prerozdeľujú lavičky aj podľa počtu obyvateľov a požiadaviek poslancov. Zahrnuté do evidencie na r. 2022.
Počet lavičiek závisí od schváleného rozpočtu na daný rok a v zmysle platnej zmluvy.

Na ul. Gaštanová 25-27 sa rýchlo zapĺňajú kontajnery na separovaný odpad - papier
a plast. Bola vyslovená požiadavka pridať ďalšie kontajnery.

5.10.2021 Pridelenie kontajnerov bolo schválené OZV a budú umiestnené do 14 dní.

Gaštanova 46 - kontajner na bioodpad je v blízkosti paneláku. Občan sa pýtal, ako
často sa kontajnery čistia. V letnom období je v okolí veľa hmyzu a z kontajnera sa
šíri zápach. Požiadavka čistiť kontajnery na bioodpad častejšie.

5.10.2021 Kontajnery sa dezinfikujú 1 x mesačne.

Na ul. Dubová 2 sú napadnuté 2 ihličnaté stromy (1 vyschnutý, druhý schne).
Požiadavka odstrániť ich, aby sa napadnutie nerozšírilo aj na okolité stromy.

5.10.2021 Požiadavka na odstránenie vyschnutého smreka bola zaslaná správcovi zelene.

Trávnaté ihrisko na Borovej - je hrboľaté, návrh, aby sa zabezpečilo vyvalcovanie.

5.10.2021

Občan upozornil na nevyspádované novorekonštruované chodníky, na ktorých sa
drží voda. Konkrétne chodník od Drevenej kravy - požiadavka na reklamáciu.

5.10.2021 Preverujeme príslušného zhotoviteľa s podaním reklamácie

Peter Cibulka vyslovil požiadavku, aby pri tvorbe štúdie na vonkajší areál ZŠ
Limbová táto štúdia a projekt nezasahovali do už hotového projektu na relaxačnoedukačný priestor v areáli školy.
Požiadavka na zriadenie druhého prechodu pre chodcov pri zastávke trolejbusov
Jaseňová: v súčasnosti existuje prechod pre chodcov, ktorý je bližie smerom k
Maxu. Smerom do mesta (k Jaseňovej ulici) chýba druhý prechod. Občania
prechádzajú priamo cez cestu, lebo prechod k Maxu je neprimarene vzdialený.Túto
požiadavku ako poslanci považujeme za prioritnú, lebo výrazne pomôže
bezpečnosti obyvateľov, ktorí prechádzajú cez cestu od trolejbusu alebo z
lesoparku.
Poškodené prvky v lesoparku.Podľa vyjadrenia občanov aj trampolíny sú
rozpadnuté a tiež nebezpečné.
Údržba stromov a kríkov: oproti telocvični Limbová nie sú odspodu ostrihané
(vyčistené) ihličnaté stromy.
Na ul. Dubová zasahujú do chodníka kríky, požiadavka ostrihať.
Chýba niekoľko zákazových značiek, ktoré by uzatvorili Solinky pred parkovaním
veľkých dodávok.

Ihrisko je nové, ale uskutoční sa so správcom obhliadka, čo znamená „hrboľaté“. Ak to bude potrebné, zistí sa na investičnom prípadná
reklamácia, resp. úpravu zadáme správcovi zelene.

5.10.2021 Študie v meste spracováva ÚHA, ktorý sme 28.10.2021 o požiadavke informovali.
V zmysle cestného zákona preveríme s OR PZ ODI možnosť zriadenia druhého priechodu pre chodcov. Nejde len o vyznačenie
vodorovného dopravného značenia a osadenie zvislého dopravného značenia, ktoré vieme zrealizovať v rámci bežnej činnosti.
Požiadavka ODI je, aby bol každý nový priechod pre chodcov osvetlený. V prípade chýbajúceho osvetlenia miesta priechodu je preto
2.11.2021
potrebné vybudovať aj verejné osvetlenie.Súčasne sa na mieste uskutočnila obhliadka, súčasný stav - vedľajšia cesta do sídliska, potom
už je obratisko a za obratiskom už nie je chodník, čiže technicky to nie je možné. Priechod musí byť z chodníka na chodník, nemôže
byť do voľného terénu, resp. skončiť na ceste.
2.11.2021 Prvok bol označený a zabezpečený. Oprava bola zadaná zmluvnej spoločnosti na okamžité vykonanie nápravy.
Táto požiadavka nie je dostatočne špecifikovaná, z uvedenej vety nie je identifikácia miesta, ani drevín jasná. Čo sa týka ihličnatých
2.11.2021 drevín, ich ostrihanie odspodu – vyvetvenie, sa vykonáva len v nevyhnutných prípadoch, napr. ak sú samotné ihličnany zasadené v
blízkosti chodníka a spodné konáre by do chodníka zasahovali a podobne.
2.11.2021 Požiadavka na orezanie krovitého porastu bola zadaná správcovi zelene s termínom do konca tohto roka.
Zvislé zónové dopravné značky, ktoré zakazujú parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou nad 5m sú osadené na všetkých vjazdoch na
7.12.2021 sídlisko. Na verejných parkovacích miestach vo vlastníctve a správe mesta je parkovanie týchto vozidiel na sídliskách zakázané. V
prípade, že takéto vozidlo parkuje na takomto mieste, jedná sa o priestupok a je potrebné privolať políciu.
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Požiadavka na čistenie kontajnerov na bioodpad v letnom období 2x mesačne – šíri
sa z nich zápach. Dôležité, najmä keď sú umiestnené v blízkosti bytových domov –
napr. Gaštanová 46

7.12.2021 Kapacita je nastavená na 1x mesačne. Ak to rozpočtové možnosti umožnia, zvýšime frekvenciu počas leta.

Štúdia „Centrálny priestor Solinky“ - zlikviduje sa najmenej 20 (hoci prevažne
živelných) parkovacích miest na konci Borovej ulice, kde ich je najkritickejší
nedostatok. Požiadavka, aby projekt bezpodmienečne zahrňoval zriadenie
náhradných parkovacích miest v susedstve, napríklad za bytovkou Borová 30 – aj
na úkor zelene.

Štúdia „Centrálny priestor Solinky“ bola úzko komunikovaná s poslancami za volebný obvod Solinky. Podkladom pre spracovanie štúdie
boli aj výsledky ankety, kde takýto spôsob úpravy priestoru preferovala väčšina obyvateľov. Parkovacie miesta sa v návrhu redukujú len
v absolútne minimálnej miere. Ako sa píše, sú to "živelné" - teda neoficiálne parkovacie miesta. UHA a mesto Žilina však neobchádza ani
problematiku parkovania. V spolupráci s odborom dopravy sa v roku 2021 začal proces optimalizácie statickej dopravy na sídliskách v
meste Žilina, ktorú vykonáva Žilinská univerzita v Žiline. Optimalizácia spočíva v efektívnom využívaní verejného priestoru s minimálnym
zásahom do zachovalej zelene a rešpektovaním potrieb chodcov a cyklistov za účelom vhodného doplnenia parkovacej kapacity. Návrh
7.12.2021 nových parkovacích miest je spracovaný na sídlisku Hájik a v súčasnosti sa analyzuje sídlisko Solinky. Na všetkých týchto lokalitách sa
preveruje aktuálny systém organizácie dopravy a vyhodnotia sa možnosti vzniku parkovacích miest zmenou organizácie. Zároveň sa na
základe komplexnej dopravnej analýzy každého sídliska navrhnú nové parkovacie miesta, ktoré budú naprojektované v stupni pre
stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby. Aj preto požiadavka "zriadiť parkovacie miesta na úkor zelene" bude
prejednaná so Žilinskou univerzitou v rámci štúdie optimalizácie statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina. Mesto Žilina pripravuje
parkovaciu politiku s jasnými a spravodlivými pravidlami pre občanov spolu s dobudovaním vhodného počtu parkovacích miest na
sídliskách v súlade s princípmi udržateľnej mestskej mobility.

Štúdia na centrálny priestor Solinky pri Bille: Ako sa bude pri spracovaní projektovej
dokumentácie riešiť skutočnosť, že v štúdii sú zahrnuté aj pozemky súkromného
majiteľa WHITEWINE s.r.o.? Parcela 8047/4 a časť parcely 7986/11 – asi 600 m2

V štúdii sa riešilo celé územie. A snažili sme sa osloviť aj vlastníka, ale bez úspechu. Projektovú dokumentáciu (PD) bude zabezpečovať
7.12.2021 ORPaI. Pri spracovávaní PD, mesto/projektant v rámci inžinierskej činnosti osloví aj vlastníkov a bude sa riešiť majetkoprávne
vysporiadenie (súhlas, nesúhlas, kúpa, nájom, vecné bremeno...).

Mestskej polícii sa „nedarí” odstraňovať vozidlá, nespôsobilé pre premávku (bez
STK) - ostávajú na mieste aj pol roka po nahlásení.

Vozidlá odstraňujeme v zmysle zákona o odpadoch, v prípade, že sa jedná o autovrak poškodzujúci a ohrozujúci životné prostredie a
pod. Neznamená, že pokiaľ má vozidlo neplatnú STK, že sa jedná o vrak a môžeme ho odstraňovať podľa zákona o odpadoch, ktorý
pojednáva o tejto problematike. V NRSR bol síce novelizovaný konečne aj zákon o cestnej premávke, ktorý pomôže samosprávam
7.12.2021 odstraňovať takéto vozidlá, ktoré sme doteraz mohli riešiť len v rámci zákona o odpadoch, keďže predmetom novelizácie je, že ak má
vozidlo neplatnú technickú alebo emisnú viac ako pol roka, môžeme ho odtiahnuť na určené parkovisko a uvoľniť tak verejné
parkovacie miesta, avšak stále nie je k novelizácii zákona vydaná vykonávacia vyhláška a tak nie je určený postup. Samospráva musí
postupovať v rámci platných zákonov a dodržiavať procesné postupy.

Dopyt, ako bol vyriešený podnet z 5.10.2021 – nevyspádovaný novo vyasfaltovaný
chodník pri Drevenej krave.

Potrebná obhliadka v priaznivých klimatických podmienkach. Na základe osobnej obhliadky v spolupráci s kolegami z verejného
7.12.2021 priestoru sa identifikuje presné miesto a chodník. Následne sa preverí, kto uvedené realizoval a budeme postupovať v zmysle ZoD reklamácia.

Riešiť problém výjazdu z Borovej ulice: v samotnej križovatke Borová-ObvodováRudnayova/Tajovského stačí rozšíriť jej severovýchodný okraj, aby sa tam mohli
osobné autá radiť vedľa seba (tzv. rozšírené vyústenie) - ide snáď o pol metra, to sa
dá urobiť aj bez projektu, napríklad v rámci opravy poškodených obrubníkov alebo
nápravy chyby pri pôvodnej stavbe (nehovoriac o tom, že rekonštruovať sa sa mala
celá križovatka).

7.12.2021

Je nutná obhliadka kolegov z dopravy a posúdenie, či je návrh v súlade s Generelom dopravy mesta ZA. Uvedené bude evidované v EIP.
Po odsúhlasení, získaní finančných prostriedkov sa môže začať s prípravou investičnej akcie.

Prechody pre chodcov na Solinkách sú pre vodičov v pološere ťažko viditeľné.
Požiadavka vybaviť ich svetelnými odrazkami.

Blikače/gombíky vo vozovke nie sú vhodné z hľadiska údržby komunikácií. Dôležité priechody sú zvýraznené červenou farbou a tiež je
zvislé dopravné značenie zvýraznené reflexnou fosforovou (prípadne svetelnou signalizáciou, ak je to možné – v centre). Vodorovné
4.1.2022
dopravné značenie priechodov bude tak ako každý rok samozrejme obnovené po zimnej údržbe. Okrem toho sú priechody označené
zvislým dopravným značením, ktoré je nadradené a riadne viditeľné.

Požiadavka umiestniť kameru na ul. Gaštanová - opakovane dochádza k
poškodeniu vozidiel pri parkovaní.

1.2.2022 Rozšírenie kamerového systému o uvedenú oblasť v pláne rozširovania nefiguruje.

Požiadavka odstrániť naklonený strom vo vnútrobloku Gaštanová 30-32.

Pri požiadavkách je potrebná bližšia špecifikácia drevín, prípadne fotodokumentácia drevín; často sa stáva, že sú označované za
1.2.2022 nakláňajúce sa dreviny, ktoré majú kmeň a následne aj korunu ovplyvnenú fototropizmom (kmeň a koruna rastie „krivo“ v závislosti od
slnka) a teda tak rastú celý svoj život pričom aj koruny majú tomuto javu prispôsobené.
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Boli zrušené vyhradené parkovacie miesta za úhradu. Majitelia týchto parkovacích
miest dostali písomnú výzvu na likvidáciu parkovacích značiek k 1.1.2022. Aký je
postih za nesplnenie tohto nariadenia? Kto ho vydal a kde si ho môžeme prečítať?
Pred naším panelákom bolo zrušené 1 takéto miesto, ostatní sa tvária, že nič
nevedia! Aký bude ďalší postup?

Po schválení zmeny VZN 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v MZ 13.12.2021 (VZN 16/2021), ktorého účinnosť je od
1.1.2022, sme poslali všetkým daňovníkom, ktorí mali vyhradené platené parkovacie miesta, oznámenie o rušení týchto miest.
V oznámení je pokyn na demontáž dopravného značenia súvisiaceho s vyhradeným parkovacím miestom, nakoľko majiteľmi značenia sú
1.2.2022
daňovníci, ktorí zabezpečovali aj jeho osadenie. Január bol prechodným obdobím. Vo februári sme skontrolovali DZ a každému, kto
značenie neodstránil sme poslali tentokrát už výzvu na odstránenie. Daňovníkov, ktorí neuposlúchnu ani výzvu, už riešime v konaní.
Taktiež už rieši priamo v teréne MP.

Parkovacie miesta vyhradené pre invalidov: Niektorí už zomreli, ale miesta sa stále
využívajú. Aký predpis rieši zrušenie parkovacieho miesta a parkovacích kariet, ak
invalidný občan zomrel? Ako je to s parkovacím miestom invalidov, ktorí sa
odsťahovali mimo Žilinu, ale sú naďalej vlastníkmi bytov, ktoré prenajímajú? Teda v
byte nežijú a ani v Žiline.

Vyhradzovanie parkovacích miest na území mesta Žilina je v súčasnosti regulované všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č.
5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v úplnom znení neskorších predpisov. V tomto nariadení sú stanovené podmienky,
ktoré je potrebné pre vyhradenie parkovacieho miesta splniť. V prípade, že sú všetky podmienky pre vyhradenie parkovacieho miesta
naďalej splnené, je možné vyhradené parkovacie miesto zrušiť len na základe žiadosti samotného užívateľa parkovacieho miesta. Pokiaľ
1.2.2022
má občan trvalý pobyt na určitej adrese, nie je možné informáciu o tom, či sa na tejto adrese zdržiava, dostatočne dôveryhodne overiť
bez jeho potvrdenia. V prípade podozrenia na takéto vyhradené parkovacie miesto prosíme o jeho bližšiu špecifikáciu a my následne
preveríme, či sú splnené podmienky na vyhradenie parkovacieho miesta v zmysle aktuálneho VZN, prípadne sa pokúsime užívateľa
vyhradeného parkovacieho miesta osloviť so žiadosťou o objasnenie situácie.

Požiadavka zmeniť VZN o platbe za odpad tak, aby bolo možné odpustiť pomernú
časť platby za odpad, ak občan predloží potvrdenie z inej obce, že tam zaplatil za
odpad za niekoľko mesiacov (lebo tam má prechodný pobyt).

Uvedenú požiadavku na ďalšiu úľavu z poplatku za komunálny odpad evidujeme. Vieme o týchto prípadoch a aj o niektorých
1.3.2022 samosprávach, ktoré tieto úľavy poskytujú. Túto úľavu mesto v minulosti poskytovalo, následne však od nej upustilo z viacerých
dôvodov. Uvedené bude predmetom prípravy možnej úpravy VZN o poplatku, analýzy, prepočtov s dopadom na mesto.

Požiadavka zverejniť informáciu o krytoch CO - napr. v Radničných novinách.

Info k CO krytom išla na: novinárov, poslancov, zamestnancov MsÚ, -regionálne a celoslovenské médiá: regionálne https://www.zilinak.sk/prispevky/18983/foto-vsetky-kryty-civilnej-ochrany-v-majetku-mesta-su-funkcne-navstivili-sme-jeden-v-centreziliny
https://www.zilinak.sk/prispevky/18971/v-ziline-je-celkovo-94-ochrannych-stavieb-s-kapacitou-20-tisic-ukryvanych-ludi-24-krytov-je-vmajetku-mesta
1.3.2022
https://zilina.dnes24.sk/kryty-civilnej-obrany-v-ziline-aku-maju-kapacitu-a-kde-sa-nachadzaju-video-411897
https://zilina.sp21.sk/a/1988/najvacsi-mestsky-ukryt-sa-v-ziline-nachadza-pod-ulicou-juraja-fandlyho
celoslovenské: https://www.aktuality.sk/clanok/9UCgPaP/niektore-kryty-mesta-prenajimaju-no-su-funkcne-nepanikarte-odkazujuobyvatelom/
https://tv.pravda.sk/relacie/spravodajstvo/epizoda/8666-zilina-co-kryt-na-kukucinovej-ulici

p. Danišovičová - došlo k navýšeniu počtu kontajnerov na kuchynský odpad - OK,
ale kto rozhodol a na základe čoho o ich počte? Myslím si, že to niekto
nedomyslel/alebo ide len o kšeft s kontajnermi?

1.3.2022 Počet nádob určil výsledok projektu z Nórskych fondov a zákonné povinnosti pri zbere kuch. odpadu

p. Danišovičová - kto má oprávnenie na odvoz zmesového odpadu - čierne
kontajnery? U nás - na Gaštanovej ul. sa odvoz robí akosi často: Po, Št, Pi, dokonca
aj v So - ale kontajnery sú skoro prázdne. O čo tu ide? Rozumné by bolo niektoré
kontajnery zrušiť, pretože pribudli kontajnery na kuchynský odpad.

1.3.2022

Viacerí občania, ktorí mali vyhradené parkovacie miesto, vyjadrili nespokojnosť s
ich zrušením. Najmä vtedy, keď krátko predtým na vlastné náklady osadili značku a
nemali miesto zaručené ani na jeden rok. Požiadavka, aby mohli dokončiť prenájom
aspoň na jeden rok.

Poslanci mestského zastupiteľstva dňa 13.12.2021 schválili zmenu VZN 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva (VZN
1.3.2022 16/2021), ktorého účinnosť je od 1.1.2022. Je nevyhnutné uvoľniť parkovaciu kapacitu vo verejnom záujme s rovnosťou príležitostí.
Súčasne je to jeden z potrebných krokov k zavedeniu regulácie parkovania formou rezidentskej parkovacej politiky

Zmesový komunálny odpad vyváža zberová spoločnosť T+T. Celé Solinky sa vyvážajú 3xtýždenne. Frekvencie vývozu sú stanovené podľa
počtu obyvateľov na nádoby. Na stojiskách kde je viac nádob na zmesový odpad budú postupne sťahované.
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