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6.9.2022 v riešení
Oplotené ihrisko na Limbovej - požiadavka odstrániť železá, ktoré trčia zo zeme a 

očistiť chodník.

Požiadavka bola zaradená do harmonogramu a bude realizovaná v najbližšom možnom termíne vzhľadom na 

poveternostné podmienky.

6.9.2022 v riešení
Požiadavka odpratať popadané dreviny na Gaštanovej ul. a kríky zrezené pri 

Smrekovej - nie je to odpratané.
Zabezpečíme odstránenie.

6.9.2022 vyriešený

Pani D. - veľkosť kontajnerov na biodpad - treba menšie koše - sú skoro vždy 

prázdne. Podľa slov primátora zo stretnutia v júni 2022 sa mal prehodnotiť počet 

košov na bioodpad. V akom je to stave?

Nádoby na bio odpad - ich veľkosť je počítaná zo zákona podľa počtu obyvateľov pri danom stojisku. Obyvatelia by mali 

lepšie triediť a nedávať bioodpad do KO, čím by sme ako mesto mali aj lepšie % vytriedenosti.

6.9.2022 vyriešený Upozornenie na kosenie - firma kosí 2krát tie isté plochy. Kosenie bolo ukončené. V nasledujúcej sezóne na to bude dohliadnuté. 

6.9.2022 26.9.2022 VYRIEŠENÝ Požiadavka zmenšiť formát Radničných novín.

Formát Radničných novín mesta Žilina nie je možné v súlade s ponukou vo verejnom obstarávaní ID: 32447162  (zákazka 

bola vyhlásená 6.4.2022 a ukončená 18.4.2022) meniť, a to až do platnosti verejného obstarávania, ktoré je platné do 

konca roka 2022. Týmto podnetom sa budeme zaoberať pri príprave ďalšieho verejného obstarávania na tlač Radničných 

6.9.2022 vyriešený
Prečo mesto nevyužíva výzvy z Ministerstva životného prostredia na zelené strechy, 

výmenu betónových povrchov, fotovoltaiku pre školy a budov patriace mestu?

Mesto Žilina ako krajské mesto + Územie mestského rozvoja Žilina nie je oprávneným žiadateľom v uvedenej výzve. 

Mesto čerpá zdroje na zelené opatrenia v rámci iného operačného programu - IROP.

6.9.2022 v riešení

Zahrnuté výkopy po rozširovaní verejného osvetlenia vo vnútroblokoch Smreková a 

Jaseňová-Osiková neboli dobre zhutnené a prepadávajú sa pod úroveň terénu. 

Požiadavka o nápravu.

Uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Vada, ktorú zhotoviteľ odstráni - dosype.

6.9.2022 v riešení
Hlina, ktorá zostala vo vnútrobloku Smreková po oprave kanalizácie (jeseň 2021) nie 

je stále odstránená (odboru životného prostredia to komunikujeme od apríla 2022).
Odstránenie bude zabezpečené pracovníkmi výroby a servisu. 

6.9.2022 v riešení

Na Javorovej ul. pri obvodovej ceste sú rozrastené tuje, ktoré už dlhé roky nik 

neorezal, ani nevyčistil. Miesto sa stalo sídlom pre bezdomovcov (fotografia v 

prílohe zápisnice). Problém nahlásila pani B. Prosíme zjednať nápravu - úpravu 

drevín.

Vykonáme obhliadku a tieto práce budú zadané zmluvnej spoločnosti zabezpečujúcej údržbu drevín. 

4.10.2022 vyriešený
Pripomienka od občianky, aby sa pokračovalo s vkladaním plastových vriec do 

kontajnerov na kuchynský bioodpad.

Vzhľadom k vysokým nákladom na túto službu sa vrecia budú vkladať do košov od apríla do konca septembra, v 

chladnejších mesiacoch a v zimnom období už nedochádza k takému prudkému rozkladu bio odpadu. 

4.10.2022 vyriešený

Pripomienka k prístreškom na zastávkach MHD: sú nvrhnuté tak, že sú v ich medzery 

a keď prší a fúka vietor, nechránia ľudí pred dažďom. Požiadavka, aby nové 

prístrešky boli také, ktoré slúžia účelu ochrany pred dažďom a vetrom.

Uvedené zaradíme do požiadavky na PD pri príprave nových projektov rekonštrukcií zastávok MHD

4.10.2022 v riešení
Otázka, či v rámci šetrenia elektrickou energiou bude v noci stlmovaná intenzita 

verejného osvetlenia.
Technické služby mesta Žilina - postúpime na posúdenie. 

4.10.2022 v riešení
Otázka, v akom stave je reklamácia ochranných sietí na novovybudovanom 

športovom areáli ZŠ Gaštanová. Siete sú značne poškodené.

Na ZŠ bola dodaná nová sieť, momentálne sa rieši jej zavesenie. V priebehu mesiaca november by sa mali technické 

nedostatky odstrániť.

4.10.2022 v riešení

Na Solinkách nastáva problém pri prechode zásobovacích áut k predajniam kvôli 

parkovaniu áut v križovatkách. Je požiadavk a vyznačiť zákaz státia (aj vodorovným 

dopravným značením) na rohoch nasledujúcich križovatiek ( v zápisnici foto).

Vodiči parkujúcich vozidiel musia pri parkovaní dodržiavať Zákon č. 8/2009. Realizácia možná v jarných mesiacoch, pri 

obnove VDZ, pri vhodných poveternostných podmienkach s odsúhlasením ODI.

8.11.2022

Pán V.B. z mestskej bytovky na Borovej ul. č. 43 upozornil, že správca bytov, 

spoločnosť Žilbyt nereaguje na požiadavky obyvateľov. Napr. namiesto vchodových 

dverí majú iba plech. Alebo, že správca bytov nie je ochotný vymeniť umývadlo.

8.11.2022 v riešení
Pán V.B. tiež požaduje, aby sa na západnej strane bytovky vysadili stromy, ktoré by 

vytvárili tieň.
Výsadbu nových stromov navrhuje ÚHA v závislosti od priestorových možností. Tento podnet posunieme na ÚHA. 

8.11.2022 vyriešený

Pán M.P. sa pýtal, či mesto zabezpečuje čistenie parkovísk od napadaného lístia. 

Spomenul konkrétne Smrekovú 20, kde napadané lístie na parkovacích miestach 

hnije v kalužiach vody.

Čistenie PM od napadaného lístia zabezpečuje pre mesto Žilina zmluvný dodávateľ, počas jesenných mesiacov 

dochádzalo k pravidelnému čisteniu ulíc a parkovacích miest v závislosti od prirodzeného spádu lístia.

8.11.2022 v riešení
Pani M.H. opakovane upozorňuje na vyschnuté stromy, napr. vo vnútrobloku 

Javorová a požaduje ich odstránenie.

Tu treba spresniť o aké vyschnuté dreviny sa jedná, či o mladé výsadby, ktoré máme zdokumentované a budú sa riešiť, 

alebo či nejaké vzrastlé staré dreviny. Je potrebné to bližšie špecifikovať, aby sme vedeli na čo sa z jej podnetu máme 



8.11.2022

Pán P.M. vstup na Oravskú cestu z Centrálnej ulice (pri pivárni Drevená krava) 

smerom k súkromnej škole. Ráno - začiatok vyučovania, aj v popoludňajších  

hodinách je tam veľký pohyb žiakov, áut, rodičov s deťmi, pričom vjazd je rozbitý, 

cesta zúžená a nebezpečie úrazu, havárie veľmi veľké. Tento stav už pretrváva 

dlhodobejšie, a preto vás týmto chcem požiadať, aby ste sa zasadili o nápravu, t.j. 

min. o zaplátanie dier pri nábehu na Oravskú cestu.

6.12.2022 10.1.2023 Vyriešený
Bezpečnosť - málo policajtov, problémy hlavne pri herniach. Odporúčanie pre ľudí 

pri krádežiach, aby si dávali pozor a sledovali svoje okolie.

Mestská polícia dohliada nad verejným poriadkom na území celého mesta a súčasťou hliadkovej činnosti je aj 

monitorovanie miest s potenciálnym nebezpečenstvom výskytu incidentov a ďalších negatívnych spoločenských javov. 

Bezprostredné okolie herní patrí medzi takéto miesta.

6.12.2022 10.1.2023 vyriešený
Riešenie drogových dealerov. Drogová činnosť sa musí rozanalyzovať a riešiť so 

súčinnosťou so štátnou políciou.

Odhaľovanie trestnej činnosti patrí do pôsobnosti Policajného zboru. Na prevencií kriminality sa mestská polícia podieľa v 

medziach ustanovených zákonom.

6.12.2022
Chodník na Borovej pri tom drevenom pódiu, keď naprší, tak sa tam nedá prejsť. 

Treba opraviť.

6.12.2022 v riešení Keď sa vychádza z parkoviska na Platanovej 30, treba umiestniť 2 zrkadlá.
Uvedenú situáciu preveríme v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorárom v rámci pravidelných obhliadok na 

mieste tvaru, v prípade odsúhlasenia osadím dopravné zrkadlá.

6.12.2022 v riešení Výjazd z Platanovej, vysoké kríky treba to sledovať a strihať. Vykonáme obhliadku a tieto práce budú zadané zmluvnej spoločnosti zabezpečujúcej údržbu drevín. 

6.12.2022 vyriešený Riešenie zatápania podchodu na križovatke pri diaľnici do Bytčice. V správe Slovenskej správy ciest. 

6.12.2022 v riešení Orezy stromov pri fasádach. Vykonáme obhliadku a tieto práce budú zadané zmluvnej spoločnosti zabezpečujúcej údržbu drevín. 


