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Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Dňa 1. 4. 2020 od 7:30 do 19:30, Rozkvet (52 - 58, 2029, 2030) bude prerušená distribúcia elektri-
ny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná a.s.

Dňa 25. 3. príslušníci hasičského a záchran-
ného zboru likvidovali vo večerných hodinách 
požiar veľkokapacitného kontajnera v obci 
Stupné.

Dňa 27. 3. príslušníci hasičského a záchran-
ného zboru odstraňovali vo večerných hodi-
nách spadnutý strom z miestnej komunikácie 
do mestskej časti Zemiansky Kvášov.

Dňa 22. 3. na základe oznámenia riešila hliad-
ka narušovanie občianskeho spolunažívania, 
ku ktorému dochádzalo medzi susedmi na 
Rozkvete. Na základe oznámenia riešila na-
rušovanie verejného poriadku, ku ktorému do-
chádzalo v spoločných priestoroch obytného 
bloku na Lánskej. Na základe oznámenia rieši-
la hliadka narušovanie občianskeho spolunaží-
vania, ku ktorému dochádzalo medzi susedmi 
v priestoroch obytného bloku na sídlisku SNP.

Dňa 23. 3. na základe oznámenia riešila hliad-
ka narušovanie verejného poriadku, ku ktoré-
mu dochádzalo v priestoroch železničnej sta-
nice občanom z Komárna. Na základe ozná-
menia riešila hliadka porušovanie všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o chove psov 
na Sládkovičovej ulici. Na základe oznámenia 
riešila hliadka narušovanie občianskeho spolu-
nažívania medzi susedmi v Jelšovom. Okrem 
toho preverovala ďalšie dve oznámenia.

Dňa 24. 3. na základe oznámenia riešila hliad-
ka narušovanie verejného poriadku, ku ktoré-
mu dochádzalo v priestoroch obytného bloku 
na sídlisku Rozkvet. Na základe oznámenia 
riešila hliadka narušovanie verejného poriadku 
a rušenie nočného pokoja, ku ktorému dochá-
dzalo v priestoroch obytného bloku na sídlisku 
Stred. Okrem toho hliadka preverovala ďalšie 
dve oznámenia. 

Dňa 25. 3. na základe oznámenia riešila hliad-
ka narušovanie verejného poriadku, ku ktoré-
mu dochádzalo v priestoroch železničnej stani-
ce občanom zo Žiliny. Na základe oznámenia 
riešila narušovanie verejného poriadku, ku kto-
rému dochádzalo v priestoroch Strojárenskej 
štvrte skupinou osôb. Na základe oznámenia 
riešila narušovanie občianskeho spolunažíva-
nia, ku ktorému dochádzalo medzi susedmi na 
Strede. Okrem toho hliadka preverovala ďalšie 
dve oznámenia.

Dňa 26. 3. na základe oznámenia riešila hliad-
ka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému 
dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupi-
nou neprispôsobivých osôb. Na základe ozná-
menia riešila hliadka porušovanie všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o používaní alko-
holických nápojov v centrálnej mestskej zóne. 
Na základe oznámenia riešila narušovanie 
verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo 

Prednedávnom vedenie Slovenskej pošty oznámilo obyvateľom Milochova nemilú správu. 
Od mája tu má skončiť kamenná prevádzka pošty. Obyvatelia jednej z najvzdialenejších 
prímestských častí, kde dopravnú situáciu denne komplikuje výstavba železnice, majú po 
novom chodiť na hlavnú pobočku. Poslanec Ján Kunovský preto zorganizoval podpisovú 
akciu. 

Milochovci spisovali petíciu na záchranu pošty

- Obyvatelia Milochova boli informáciou o tom, 
že k 1. máju sa má uzatvoriť pošta, ktorá sa 
nachádza v našej prímestskej časti, nemilo 
prekvapení. V Milochove býva viac ako stotri-
dsať ľudí nad šesťdesiatpäť rokov, časť z nich 
si tam vyberala dôchodky, niektorí majú v Poš-
tovej banke svoje úspory a na tieto služby boli 
zvyknutí. V liste zo Slovenskej pošty bolo uve-
dené, že nám má po novom slúžiť Hlavná pošta 
1 v Považskej Bystrici. Vzhľadom na súčasnú 
situáciu spôsobenú výstavbou železnice by im 
to zabralo nepomerne viac času. To, čo vyba-
via v Milochove za desať až pätnásť minút, by 
sa tak malo zmeniť na minimálne tri hodiny, čo 
je vskutku nepríjemná situácia, - povedal nám 
poslanec Ján Kunovský. Preto sa podujal na 
zorganizovanie petičnej akcie. – Jasný nesú-
hlas s týmto krokom podpísalo 261 obyvateľov 
Milochova. V pondelok 22. marcasom  petíciu 
odoslal na Slovenskú poštu do Banskej Bystrice 
a išla aj na vedomie Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR, - uviedol.
V TOMTO KROKU NEVIDÍ VÝRAZNÚ ÚSPORU
Podľa slov poslanca obyvatelia Milochova vy-
užívajú pobočku na podávanie zásielok, listov, 
vyzdvihnutie balíkov, vyberanie dôchodkov, 
ako aj transakcie v rámci účtov Poštovej banky. 
- Pošta je otvorená každý deň, po raňajšej pol-
hodine pre verejnosť roznesie pracovníčka zá-
sielky do jednotlivých domov. Popoludní je opäť 
k dispozícii na priehradke. Neviem, s akými 
číslami pracuje Slovenská pošta, sú možno iné 
ako naše. Realita je taká, že  zamestnankyňa, 
ktorá je obyvateľka Milochova, všetko zastre-
ší. Pri predstave, že k nám bude chodiť auto, 
zastavovať pri domoch, úsporu veľmi nevidím, 
lebo toho zamestnanca musia zaplatiť tak či tak. 
Plus sú tam náklady na vozidlo a pohonné hmo-
ty, - povedal J. Kunovský. 

RADNICA NESÚHLASÍ S TAKÝMTO RIEŠENÍM
Mesto bolo veľmi nepríjemne prekvapené infor-
máciami o zrušení pobočky v prímestskej časti 
Milochov. - Pošty patria pod Ministerstvo dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR a práve Milochov 
je vďaka investíciám z ich strany, ktoré smeru-
jú do modernizácie železnice, ťažko skúšaný. 
Podľa mňa je málo miest na Slovensku, možno 
žiadne, kde by si ľudia museli vytrpieť toľko kvôli 
štátnym  investíciám ako tu, - uviedol primátor 
Karol Janas. 
Tento krok považuje za veľmi neférový a nese-
riózny. – Obyvatelia Milochova sú už niekoľko 
rokov denne vystavovaní vysokej prašnos-
ti, hluku, v dôsledku premávania ťažkých áut 
a stavebných mechanizmov im praskajú múry 
domov, v niektorých častiach sa stratila voda. 
Preto sme napísali list na vedenie Slovenskej 
pošty, v ktorom nesúhlasíme s týmto riešením, 
pretože nám to nedáva logiku ani z hľadiska 
ekonomickej efektívnosti. Pošta sa nachádzala 
v mestských priestoroch, kde mala ročný ná-
jom osemdesiat eur, čo je úplne smiešne. Sme 
ochotní ho pošte odpustiť, rovnako aj poplatky 
za energie, záleží nám, na tom, aby tam zostali, 
- zdôraznil primátor. 

PROBLÉM MAJÚ AJ KURIÉRI
Komplikovaný prístup do mestskej časti Milo-
chov a nekonečné státie na semaforoch si „po-
chvaľujú“ aj kuriérske spoločnosti. - Aj v tomto 
smere narážame na problém. Kuriéri rôznych 
spoločností alebo Slovenskej pošty k nám ne-
chcú priveľmi jazdiť. Stáva sa, že volajú dopre-
du, či príjemca zásielky nie je náhodou v Považ-
skej Bystrici. Je to pre nich strata času, pretože 
cesta do Milochova a späť znamená pre nich 
minimálne polhodinovú zachádzku, - dodal na 
záver J. Kunovský.  

(mkoll)


