
Požiadavky obyvateľov za Výbor 1 

Obyvatelia vnútrobloku Hliny I. žiadajú vyčísliť 
predpokladaný počet parkovacích miest, ak by boli 
park.miesta vyznačené vodorovným značením. 

1   20.6.2019 
Bude vykonaný pasport parkovacích miest 
do septembra 2019. 

Obyvatelia vnútrobloku Hliny I. žiadajú v rámci 
revitalizácie predmetnej plochy osadiť lavičky so 
stredovým operadlom, aby sa zabránilo spaniu na 
lavičkách. 

1   20.6.2019 
Projekt bude realizovaný podľa schválenej 
PD. 

Šmýkľavka vo vnútrobloku nemá dopadovú plochu 
a je nevhodne umiestnená. 

1   20.6.2019 Konkretizovať 

Obyvatelia vnútrobloku Hliny I. žiadajú odstránenie 
novovzniknutého sušiaka na bielizeň zo zelenej 
plochy vo vnútrobloku (plocha poza odbor 
školstva). Sušiak je umiestnený na hracej ploche pri 
malých futbalových bránkach. 

1   20.6.2019 preveríme stav 

Pán Ďuriník, F. Ruppeldta žiada na zvýšečný počet 
detí revitalizáciu detského ihriska namaľovať 
konštrukciu hojdačky, osadiť hojdačky, opraviť 
pieskovisko. 

1   20.6.2019 
Údržbu detských ihrísk vykonávame v rámci 
možnosti, rozpočtu a personálnych kapacít. 

Obyvatelia vnútrobloku Na studničkách 1031 až po 
slepú ulicu žiadajú skontrolovať priľahlé stromy aj 
v parku na studničkách - často aj pri malom vetre 
sú polámené konáre na zemi. 1   20.6.2019 

Preveríme situáciu, vrátane zistenia 
vlastníckych vzťahov, a podľa zistení 
budeme postupovať ďalej. 

Obyvatelia vnútrobloku Na studničkách 1031 až po 
slepú ulicu - nedávno bol odstránený strom, teraz 
sa tvorí veterný vír. 1   20.6.2019 Prosím, aká je požiadavka na Mestský úrad?  

Obyvatelia Hlbokej ulice č. 4 žiadajú odstrániť 
zberný kontajner na oblečenie z dôvodu 
neustáleho neporiadku okolo kontajnera. 1   20.6.2019 V riešení.  



 

Obyvatelia ul. Bernoláka bývajúci nad prevádzkou 
SPAGO žiadajú v rámci ochrany nefajčiarov riešiť 
situáciu neustáleho dymu z cigariet z prevádzky 
(nemôžu vetrať), nedoržiavanie nočného kľudu, 
prevádzka vonku otvorená od marca do 
decembra. Riešia aj spísanie petície. 1   20.6.2019 

Hliadky mestskej polície vykonávajú na ul. 
Antona Bernoláka pravidelné kontroly 
dodržiavania prevádzkového času ako 
letných terás podnikov, tak aj samotných 
prevádzkarní. Na základe týchto kontrol sa 
výrazne zlepšila disciplína dodržiavania 
prevádzkového času jednotlivými 
prevádzkami a ojedinelé prípady, kedy 
prevádzkareň nestihne zatvoriť včas, sú 
ihneď riešené. Pri dodržaní podmienok na 
prevádzkovanie letných terás nedochádza 
v uvedenej lokalite k rušeniu nočného 
pokoja hlukom z ulice, nakoľko v čase po 
22:00 hod. už musia byť uzatvorené.Bežná 
hlučnosť súvisiaca s chodom prevádzkarne 
SPAGO, ktorá môže obťažovať občanov 
bývajúcich v jej blízkosti /byty nad, 
prípadne vedľa prevádzkarne/, nie je zo 
strany MP riešiteľná. Tu by bolo vhodné 
občanov odporučiť na RÚVZ Žilina, za 
účelom merania intenzity hluku. Rovnako 
by som postupoval aj pri riešení 
problému dymu z cigariet, nakoľko mestská 
polícia nemá oprávnenie riešiť nesprávne 
umiestnené odvetrávanie podniku.  

Obyvatelia na Studničkách 1031 až po slepú ulicu 
žiadajú riešiť zle vyspádované chodníky, počas 
dažďa stojí na chodníkoch voda. 1   20.6.2019 

  


