
Požiadavky VMČ Máj

Pani Janteková - Tichá ulica - na konci ulice nesvieti

svetlo.

1 16.5.2019 Podnet zašleme správcovi verejného osvetlenia.

Pani Janteková - Tichá ulica - žiada o osadenie

lavičky k bytovke.
1 16.5.2019

V súčasnosti nemáme lavičky na sklade. Po naskladnení 

vykonáme obhliadku a rozhodneme o vhodnosti jej osadenia.

Pani Janteková - Tichá ulica - opraviť chodník

1 16.5.2019

Vykonáme obhliadku v mesiaci jún a zaradíme do plánu opráv. 

Oprava bude vykonaná, keď príde do poradia. 

Obyvatelia Rázusovej ul. žiadajú riešenie 

križovatky  Priemyselná-Rázusova- 

Kvačalova

1 16.5.2019

V tomto roku s tým mesto neuvažuje. Úprava vyžaduje 

finančné prostriedky a o takejto investičnej akcii rozhodujú 

poslanci za VO. 

Pani Janteková - Tichá ulica 11 - opätovne žiada 

o kompostér. Je to pre 4- bytovku. Obyvatelia sa 

pravidelne starajú o plochu okolo bytovky a majú 

záujem o triedenie bio odpadu z domácnosti. 1 16.5.2019

Kompostér je k dispozícii na Mestskom úrade, kde si ho môžu 

vyzdvihnúť ktorýkoľvek pracovný deň, kontakt 041/7063231
Pani Janteková - Tichá ulica - orezať prerastené

stromy. 1 16.5.2019 Vykonáme obhliadku. 

Obyvatelia Rázusovej ulice žiadajú 

prehodnotiť chemické postreky stromov 

( často sú po postrekoch po stromami 

mŕtve vtáky), alebo  pár starých 

stromov, ktoré zoslali po obnovenej 

výsadbe nahradiť novými stromami

1 16.5.2019

Predmetné dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, kde si plnia 

estetické, ekologické a izolačné funkcie.  Z toho dôvodu Mesto 

Žilina neplánuje pristúpiť k ich výrubu. Postrek, ktorý sa 

aplikuje na pagaštany je neškodný pre vtáctvo. Predmetný 

postrek je vyvinutý tak, aby selektívne pôsobil len na škodcu, 

konkrétne ploskáčika. Čiže ak aj bol uhynutý vták na danej ulici, 

určite to nebolo spôsobené daným postrekom. 

Na ul. Rázusová, Tichá  hlásia obyvatelia 

premnožené mačky. 1 16.5.2019 Vykonáme obhliadku. 

Obyvatelia V. Okružnej žiadajú pokosiť plochu 

detského ihriska z dôvodu vysokej trávy 

a pripravovanej dobrovoľnej brigády obyvateľov. 1 16.5.2019 Už pokosené. 

Pán Strašík žiada o výrub jedného  ihličnatého 

stromu na ul J.Kalinčiaka na nahradenie novým 

vhodnejším druhom. Obyvatelia majú záujem na 

vlastné náklady upraviť plochu- vysadiť okrasné 

rastliny. 1 16.5.2019

Je potrebné podať písomne podnet na výrub dreviny, na 

Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, kde je 

vhodné doložiť súhlas/nesúhlas dotknutých obyvateľov s 

výrubom. 


