
Požiadavka Dátum Stanovisko MsÚ Žilina

Občianka sa sťažuje, že sa zvýšili dane za 
odpad a nemá kde sa vysypať odpad, pretože 
tam parkujú autá a nedostanú sa ku košu.

7.1.2020
Prosím spresniť adresu umiestnenia nádob, aby bolo možné vykonať 
obhliadku. 

Občania sa sťažujú, že nemajú kde parkovať a 
žiadajú vyriešenie tohto problému. Občania 
žiadajú, aby majiteľ La Skaly riešil problém s 
tým, že návštevníci parkujú na ulici a berú 
parkovanie miesta pre obyvateľov Soliniek na 
Osikovej ulici.

7.1.2020

Na základe zistenia skutkového stavu konštatujeme, že lezecké centrum 
LaSkala disponuje vlastnými parkovacími plochami, ktoré sú riadne 
skolaudované a spĺňajú kapacitné požiadavky na statickú dopravu v 
zmysle platnej STN č. 736110/Z2. Je možné, že niektorí návštevníci 
nevyužívajú parkovacie plochy lezeckého centra, ale parkujú na 
parkovacích plochách na sídlisku Solinky. Treba však povedať, že sa 
jedná o verejné parkovacie plochy, na ktorých v súčasnosti nie je 
parkovanie nijako regulované a môže na nich parkovať prakticky 
ktokoľvek. Vyhradením parkovacích miest pre obyvateľov konkrétneho 
bytového domu na Osikovej ulici by boli diskriminovaní nielen 
návštevníci neďalekého lezeckého centra, ale aj ostatní obyvatelia 
sídliska Solinky ako aj všetci ostatní účastníci cestnej premávky. Zákaz 
vjazdu pre vozidlá využívajúce služby lezeckého centra by bol rovnako 
diskriminujúci a z hľadiska kontroly v praxi prakticky nerealizovateľný, 
nakoľko nie je možné určiť, či dotyčný človek okrem služieb lezeckého 
centra nevyužíva aj iné služby sídliska, prípadne či nejde k niekomu na 
návštevu a podobne. Mesto Žilina však vníma celkový nedostatok 
parkovacích miest na jednotlivých sídliskách ako vážny problém, ktorý si  
 však vyžaduje komplexné riešenie. Primárny záujem Mesta Žilina je 
zavedenie jednotnej parkovacej politiky, ktorá zadefinuje jasné kritéria 
parkovania na území Mesta Žilina a ktorá bude zohľadňovať v prvom 
rade záujmy obyvateľov s trvalým pobytom v Meste Žilina, teda 
rezidentov. V súčasnej dobe sa na príslušných odboroch Mestského 
úradu už pripravujú podklady na zavedenie takejto parkovacej politiky.

Občania vnímajú ako problémový most medzi 
Solinkami a Hlinami, ktorý je v katastrofálnom 
stave. Poslanci za Solinky sa v tomto 
spoločnom probléme spoja s poslancami za 
Hliny.

7.1.2020
Povrch pešej lávky, ktorá spája Solinky a Hliny bude zrekonštruovaný v 
rámci schválených asfaltovacích prác v tomto kalendárnom roku. 

Občianka sa sťažuje na Bôrickú cestu, že sú 
tam položené betóny a žiada, aby sa to 
sprejazdnilo pre všetkých občanov Žiliny a 
odľahčila Oravská cesta. Poslanci už viackrát 
urgovali tento podnet na mestský úrad, ale 
stále nedostali odpoveď.

7.1.2020 Ide o súkromnú parcelu. 

Na ul. Javorová, parkujú auta vo vnútrobloku, 
aktuálne už aj na menšom ihrisku. Jednak ho 
zaberajú, prechádzaním rozrývajú trávnik a 
roznáša sa špina. Návrh, aby sa osadili nejaké 
zábrany, aby sa to vyriešilo.

4.2.2020

V zmysle uznesenia MZ v súčasnosti prebieha spracovanie Technickej 
evidencie (pasportizácie) detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a 
športových ihrísk na území mesta. Následne na základe pasportu 
budeme rozhodovať o ich využití, teda aj o využití spevnených plôch 
jednotlivých športových ihrísk vhodným a koncepčným spôsobom. 

Občan dáva podnet na opravu zástavky na 
Rajeckej ceste smerom na Bytčicu, pretože sú 
tam porozbíjané okná.  

4.2.2020 Vyžiadali sme cenovú ponuku na opravu zastávky. 
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Občania dávajú podnet, nech sa parkovacie 
čiary robia aj na obrubník, aby boli viditeľné, 
aj keď sa na ceste zotrú. 

4.2.2020

V zmysle STN a TP to nie je možné. Obnovované vodorovné dopravné 
značenie parkovacích miest, ktoré bolo poškodené vplyvom 
poveternostných podmienok (vady a nedorobky) bude v zmysle 
preberacieho protokolu so zhotoviteľom odstránené v plnom rozsahu. 

Pán sa opýtal, či si ako zástupca upratovacej 
firmy môže kúpiť parkovaciu kartu. 

4.2.2020 Parkovacie karty vydáva Žilinská parkovacia spoločnosť. 

Pani by chcela opraviť ihrisko na Gaštanovej 
pri výmenničke.

4.2.2020

V zmysle uznesenia MZ v súčasnosti prebieha spracovanie Technickej 
evidencie (pasportizácie) detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a 
športových ihrísk na území mesta. Následne na základe pasportu 
budeme rozhodovať o ich využití, teda aj o využití jednotlivých detských 
ihrísk vhodným a koncepčným spôsobom. 

Pani upozornila na potrebu nových lavičiek, 
prednostne žiada umiestniť pod stromy.

4.2.2020

Poslancov jednotlivých volebných obvodov sme oslovili, aby nám zaslali 
na odbor požiadavky na osadenie nových lavičiek (počet+lokalita). V 
súčasnsoti prebieha vyhodnotenie požiadaviek a následne budú lavičky 
objednané a osadené na vybrané miesta. 

Na ulici Smreková 17 je veľký neporiadok pri 
kontejneroch, hlavne cez víkend. Bolo by 
potrebné odvážať smeti častejšie.

4.2.2020
Ak sa jedná o triedený zber, harmonogram je presne stanovený, nie je 
možné navýšiť vývoz.

Občan upozornil, že autá, ktoré vozia tovar
ráno o 3:30 veľmi rušia nočný pokoj pred
Billou. Pri cúvaní napríklad kamióny pípajú. 

4.2.2020

Na mieste budú vykonávané kontroly. V prípade rušenia nočného kľudu 
pohovor s vodičmi, následne kontakt na vedenie predajne a pokus 
o úpravu času zásobovania.

Podnet na umiestnenie kamier pri vchode
Borová 26, pretože mladí robia graffiti.

4.2.2020
Na sídlisku je plánované umiestnenie nových kamier, avšak všetko je 
podmienené technickými možnosťami.

Pán sa pýtal, ako mesto eviduje dočasných 
nájomcov a či platia za odvoz odpadov.

4.2.2020

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. z. §80 Oznamovacia povinnosť znie: 
1. poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci 
vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej 
povinnosti a 
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje)"; v prípade 
určeného zástupcu podľa §77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných 
členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) 
alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného 
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §82, predložiť 
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik 
poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník 
povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastalli. 
Zo zákona č. 582/2004 Z. z. vyplýva, že každý aj dočasný nájomca, ak 
nemá na území mesta trvalý pobyt je povinný si splniť oznamovaciu 
povinnosť v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona.
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Zvyšky stánkov pri Borovej treba zlikvidovať, 
pretože občania si pri parkovaní poškodzujú 
autá.

3.3.2020 Podnet je v riešení.

Bôrická cesta je zablokovaná kameňmi, 
občania sa pýtajú, prečo je to neprejazdné. 
V prípade sprejazdnenia by sa výrazne 
odľahčila doprava na križovatke pri Drevenej 
krave.

3.3.2020 Súkromný pozemok.

Občan dáva podnet na to, aby nové lampy  na 
Smrekovej ulici boli nasmerované smerom 
k ihriskám.

3.3.2020
Umiestnenie nového verejného osvetlenia je vykonané podľa schválenej 
PD.

Občan dáva podnet, že čo urobiť 
s pieskoviskami, ktoré sú prázdne – odstrániť?

3.3.2020

V súčasnej dobe o odstraňovaní neuvažujeme, úprava týchto plôch bude 
vychádzať z koncepcie detských ihrísk, ktorá by mala byť pripravená v 
roku 2020.

Občan sa sťažuje, že na Solinkách je 
neporiadok, nech sa viac čistia ulice.

3.3.2020 Čistenie prebieha podľa harmonogramu a schváleneho rozpočtu. 

Občan dáva podnet, že na Rudnayovej
zástavke by sa mohol spraviť prístrešok.

3.3.2020

V III. etape ani v IV. etape sa zatiaľ neuvažuje s rekonštrukciou tejto 
zastávky. A ak sa jedná o zastávku na strane v smere do centra mesta, 
možnosť jej zriadenia rieši odbor dopravy.

Na chodníku na Gaštanovej 26 až 32 sa robia 
kaluže, nech sa to vyspáduje.

3.3.2020
Uvedené zahrnieme do  plánu opráv na ďalšie obdobie. Chodník na 
Gaštanovej ul. č. 15-27 bol kompletne opravený v 5/2020.

Malá kaplnka na chodníku medzi Žilinskou
univerzitou a Carrefourom (chodník paralelne
s Univerzitnou ulicou) je poškodená, zosúva
sa - je to nebezpečne pre chodcov –
požiadavka opraviť.

3.3.2020
Požiadavka zaradená do prehľadu investičných akcií. Po pridelení 
finančných prostriedkov sa môže spracovať PD, VO a realizácia.

Občania opakovanie upozorňovali na 
nekvalitné a nedostatočné vyznačenie 
parkovacích miest. Farby sú nekvalitné a 
zotierajú sa. Návrh značiť miesta na 
obrubníkoch.

2.6.2020

Problém nie je v kvalite farby alebo v technológii prác. V budúcnosti 
budeme uvažovať pri značení aj na obrubníky, pretože povrch 
parkovacích  plôch (rozdrobený, nerovný) neumožňuje vykonať 
vodorovné dopravné značenie tak, aby bolo trvácnejšie. 

Pani Franeková žiada mesto, aby vykonalo 
opatrenie, ktoré by zabránilo, aby autá 
odbočovali na Osikovej ulici cez trávnatú 
plochu doprava.

2.6.2020

V danom prípade ide o porušovanie pravidiel cestnej premávky. Vozidlá 
majú zakázané jazdiť po zeleni. Je nutné volať políciu, ktorá má 
kompetenciu riešenia takýchto priestupkov. Vhodné riešenie je napr. 
výsadba živého plota. Umiestnenie pevných zábran je nevhodné. 

Občianka radí urobiť poriadok s parkovacími 
miestami pre invalidov po ľuďoch, ktorí 
zomreli.

2.6.2020

Evidencia vyhradených parkovacích miest pre osoby ZŤP je v rámci 
interných procesov Odboru správy verejného priestranstva a životného 
prostredia dostatočná, vyhradenie každého parkovacieho miesta 
podlieha schvaľovaciemu procesu, pričom sa toto každoročne obnovuje. 
Občania, ktorí majú vedomosť o takom parkovacom mieste, ktoré bolo 
vyhradené pre osobu ZŤP, ktorá zomrela, zmenila trvalý pobyt a pod. 
majú možnosť v stanovených zákonných lehotách riešiť túto 
situáciu formou podnetu. Evidencia sa však pravidelne aktualizuje.

Kontajner pri krajčírskej dielni oproti domovu 
dôchodcov vadí občianke.

2.6.2020
Je potrebné presne zadefinovať, kde sa krajčírska dielňa nachádza 
a o aký typ kontajnera sa jedná

Urgencia problému so zaparkovanými autami 
pri smetných košoch, ktoré parkujú tak, že 
občania nemôžu vysypávať odpad.

2.6.2020
Zastavenie a státie pri smetných nádobách zákon o cestnej premávke 
neupravuje, ani neobmedzuje.
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Pani Lovasová - chodník+cyklotrasa od lávky z 
Hlín ku kostolu - pri realizácii zabezpečiť, aby 
bol chodník zdrenážovaný. Už teraz je okolitý 
trávnik o 10cm vyššie ako predmetný chodník 
a pri hromadnej garáži na Gaštanovej ul. je 
trávnik do kopca a voda steká na chodník a 
zaplavuje ho.

2.6.2020

Projektové riešenie cyklotrasy má platné stavebné povolenie. Práce sa 
vykonávajú v zmysle platných technických noriem, rešpektujúc všetky 
vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií

Pani Krajčová: vybudovať detské ihrisko v 
lokalite Solinky-Juh

2.6.2020

Na základe pasportizácie všetkých ihrísk v meste sa v súčasnej dobe 
spracováva koncepcia rozvoja detských ihrísk na území celého mesta. Z 
uvedeného vyplynú požiadavky na doplnenie, úpravu a rekonštrukcie 
detských ihrísk, ktoré sa po pridelení finančných prostriedkov budú 
realizovať

Pán Gajdošík upozornil, že by bolo dobré riešiť 
vybudovanie stojísk na smeti, podobne ako na 
sídlisku Vlčince.

2.6.2020

Koncepcia politiky nakladania s odpadmi sa rieší kompletne pre celé 
mesto. Státia pre kontajneri sa budujú priebežne po pridelení 
finančných prostriedkov.

Pani Krajčová - využitie Všiváka na rekreačné
účely v priestore pri štvrti Solinky-Juh a Metro
- požiadavka, aby sa uvedený biokoridor
zahrnul do urbanistickej štúdie pre Solinky
ako možná rekreačná oblasť pre obyvateľov
Soliniek.

2.6.2020

Požiadavka je zaevidovaná a keď sa pristúpi k riešeniu daného územia, či 
už formou urbanistickej štúdie (v zmysle materiálu schváleného 
zastupiteľstvom) "Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania 
urbanisticko-architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a 
mestských častí mesta Žilina" zo dňa: 19.01.2020, alebo inou formou 
(zmenu funkčného využitia územia, je nutné riešiť zmenou a doplnkom 
územného plánu), tak sa ňou bude UHA  zaoberať.

Občianka navrhuje na ihrisku pri Borovej
vymeniť futbalové a florbalové bránky za
nové.

8.9.2020 v riešení

Občianka sa pýta, či v Žiline alebi pri Žiline
existuje dôstojné krematórium pre zvieratá.
Lebo ľudia pochovávajú svoje uhynuté
zvieratá kade-tade na rôznych miestach.

8.9.2020
Krematórium pre zvieratká je zriadené v areáli firmy VAS s.r.o. v
Mojšovej Lúčke, kontakt: 0918844444 alebo 0903555545

Občan chce dať na Borovej, pri bývalej pošte,
umiestniť 3 stĺpiky, aby autá nemohli jazdiť po
novom trávniku, ktorý vznikol po výmene
potrubia teplovodu.

8.9.2020 v riešení

Požiadavka vybudovať ohradený výbeh pre
psov vo vnútrobloku Borová - cca 20x60 m

8.9.2020
Nie je v súlade s územným plánom cca 600 m od ul. Borovej je ohradené
venčovisko. Pri križovatke Obvodovej a Centrálnej.

Občan si sťažoval na neúnosnú situáciu v
oblasti hluku po 22.hod. v blízkosti 4
prevádzok na Smrekovej ul. (Koliba, Lux, Líška
a podzemná herňa). Navrhuje obmedziť
prevádzkové hodiny v pondelok až štvrtok a v
nedeľu do 22.hod, v piatok a sobotu do
24.00hod. Navrhuje tiež nariadiť prevádzkam
vypnúť reklamné tabule po zavretí prevádzky
a vypnúť tiež kompresory klimatizačných
zariadení - ak je to technicky možné.

8.9.2020

Na predmetnej ulici vykonávali a vykonávajú hliadky Mestskej polície
Žilina pravidelné kontroly zamerané na dodržiavanie prevádzkového
času a rušenia nočného kľudu. V súčasnosti je rozhodnutím ÚVZ SR
obmedzená činnosť reštauračných a pohostinských zariadení iba na
exteriérové priestory v čase do 22.00 hod.

Občan navrhuje umiestniť kameru na budovu
bývalej pošty, kde sú dnes sociálne byty.

8.9.2020
Rozšírenie kamerového systému o uvedené miesto v súčasnosti nie je
súčasťou plánu rozširovania.  
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