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PODNET  NÁVRH RIEŠENIA  STAV VYBAVENIA  KOMPETENCIA 

Cyrilova ulica - 
dopravná značka 
s 30kou zmizla  

Nahradiť novou 
značkou  

V riešení  MČ 

Metodova ulica- 
posprejovaná  
dopravná značka, 
chýba prechod pre 
chodcov. Chýba aj 
smetný kôš, jeden je 
málo.  
 

Značku je možné 
vymeniť. Podnet na 
chýbajúci kôš môžeme 
zaradiť do ďalšej etapy 
osádzania smetných 
košov.  
 

V riešení  MČ 

Čistiace vozidlá 
nestíhajú čistiť 
komunikácie pre 
zaparkované autá- 
navrhuje čistiť 
v sobotu- nedeľu 
 

MČ plánuje 
zakomponovať do 
rozpočtu na rok 2016 
finančné prostriedky 
na realizáciu 
blokového čistenia ulíc 
s dopravným značením 
a systémom 
vyprázdnenia ulíc 
počas čistenia.  

V príprave  MČ, RP VPS  

Na Levickej ulici 
porozhadzované 
konáre- treba 
odpratať. 
 

RP VPS ich odstránil.  Vyriešené.  RP VPS 

Pri kontajneroch sú 
vyhodené gauče.  

Je to zakázané, gauče 
treba zaviezť na zberný 
dvor. MČ pre ľudí 
organizuje na jar a na 
jeseň bezplatné 
pristavenie veľkých 
kontajnerov na takýto 
odpad. Za čistotu 
stojiska je zodpovedný 
správca bytového 
domu, teda samotní 
obyvatelia.  

  

Stavebný úrad rieši  
vyše 10 rokov 
odstránenie 
plechového prístrešku 
na Dulovom námestí 
bez stavebného 
povolenia. Obyvatelia 
potrebujú zatepliť dom 
a prístrešok v tom 
prekáža.  

 V riešení  Stavebný úrad 



V 2004 na Košickej 43 
podpísaná na zmluva 
na základňovú stanicu , 
ktorá mala skončiť 
v 2014 - nájomca mal 
odstrániť zariadenie zo 
strechy, prebehlo 
hlasovanie vlastníkov 
a neodsúhlasili ďalší 
nájom – katastrálny 
úrad bez ich vedomia 
poslal návrh na vecné 
bremeno.   

Konať musí správca 
bytového domu, MÚ 
poskytol súčinnosť  

V riešení    

Zatepľovaním sa ničia 
hniezda dážďovníkov.  

 Ak pôjde zateplenie 
a obnova budovy na 
stavebné povolenie,  
skúsime to dať do 
podmienok 
stavebného povolenia. 

  

Turčianska, Liptovská, 
Oravská- poslanec 
Guldan informoval, že 
objekt Apollo BC  1  má 
vzduchotechniku, 
ktorá ruší hlukom lebo 
nie je prekrytá – 
navrhuje doriešiť 
v rámci sanácie BC 
Apollo v súvislosti so 
statikou  

   

Riaditeľka ZŠ 
poďakovala policajtom 
MP za službu na 
Svätoplukovej pre deti  
- monitorujú dopravnú 
situáciu. Je potrebné 
nanovo nastriekať 
prechod pre chodcov 
pred školou  

Prechody sa 
v súčasnosti obnovujú  

V riešení  MČ  

Riaditeľka poďakovala 
za dva granty- 
Posedenie pod 
čerešňou a z druhého 
upravené okolie školy 
a požadovala finančné 
prostriedky do 
rozpočtu na opravu 
a náter fasády školy .  

   

Výtlku na ceste pri 

autobusovej zastávke 

na Dulovom námesti. 

  Magistrát hlavného 
mesta, DPB  



Na chodníku pri 

zastávke je vyvrelina 

smoly, ľudia sa o to 

potkýnajú.   

 

Zasprejovaná úradná 
tabuľa na Dulovom 
námestí 

 Zabezpečíme 
vyčistenie  

 MČ 

 


