Zápisnica
z 3. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 01. 03. 2012
Prítomní: JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný
(podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnený: Ing. Branislav Bačík, Bc. Patrik Groma
Neprítomní: MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša
Hostia: nadporučík Janošík z Mestskej polície
Program:
1. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov,
ktoré občania vloţili do poštovej schránky v lehote do 01. 03. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami
2. Informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole, Trnavská 2993/21,
Ţilina konaného dňa 21. 02. 2012
3. Vymedzenie verejného priestranstva určeného na príleţitostný ambulantný
predaj
4. Územný plán Mesta Ţiliny a návrh VZN o jeho záväzných častiach
5. Prerokovanie návrhu na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaţe
6. Schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince
7. Aktuality








Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 10. 03.
2012 od 7.00 h do 22.00 h
Najúspešnejší športovci mesta Ţilina za rok 2011
Aktuálne o Dopravnom podniku mesta Ţiliny s.r.o. (DPMŢ)
Zima odchádza, ale topiaci sa sneh z ciest, chodníkov, ale najmä zo striech
je nevyhnutné odstrániť
Nová budova hypermarketu Tesco vyrástla na pozemku medzi sídliskami
Hliny a Hájik na Obvodovej ulici
Aby voľne pohybujúce sa psy neplašili prikrmovanú zver, ktorá môţe
ohroziť bezpečnosť cestnej premávky na uliciach okolo lesoparku
Ţilina – mesto na facebooku

8. Záver
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1.
Uznesenie č. 6/2012
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vloţili do poštovej schránky v lehote do 01. 03. 2012 a na základe osobných
kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie nasledovné nové podnety:
1. Elektronicky podnet Ing. Frajtovej zo dňa 28. 02. 2012:
1. Akcia "bilbordy" sa mi zdá v Ţiline skončila fiaskom. Okrem odstránenia jedného
bilbordu za účasti p. primátora a televízie, sa nič nezmenilo. Mám dokonca dojem,
ţe ďalšie pribudli. Ak sa mýlim, budem rada keď ma presvedčíte o opaku. Zároveň
znova apelujem na skultúrnenie Ţiliny odstránením bilbordov, pretoţe mesto Ţilina
vyzerá pre návštevníka z iného mesta ako cirkus a nie ako perla horného Povaţia.
Jedná sa o centrum mesta, hlavne ul. Kálov, pokračujúc ku ţelezničnej stanici,
smerom k Štefánikovmu námestiu aţ po Studničky.
2. Podľa dostupných informácii sa má v Ţiline razantne riešiť otázka parkovania.
Chcem týmto upozorniť vedenie mesta na problém parkovania na Bulharskej
ceste, ktoré vzniklo postavením nových obytných domov pribliţne pred troma
rokmi. Investor získal súhlas s výstavbou pod podmienkou vytvorenia dostatočného
počtu parkovacích miest. To sa síce uskutočnilo výstavbou podzemných
garáţových miest, ktoré však súčasní obyvatelia týchto blokov nevyuţívajú pre
vysokú cenu a pôvodným obyvateľom tejto ulice zaberajú parkovacie miesta.
My pritom nemáme inú moţnosť parkovania, ako na miestach pre nás vytvorených.
Všetky parkovacie miesta, ktoré majiteľ týchto domov vytvoril sú spoplatnené, tým
pádom prázdne a my sme úplne v ofsajde. Prosíme Vás preto, keď sa bude táto
závaţná otázka riešiť, aby ste nám pomohli.
3. Pre obyvateľov týchto nových domov postavil majiteľ prístrešky, kde umiestnil
odpadové kontajnery. Prístrešky sú zamknuté, sú vyhradené len pre
obyvateľov týchto nových domov, ale skutočnosť je taká, ţe výstavbou týchto
prístreškov pôvodní obyvatelia prišli cca o 10 parkovacích miest a noví
obyvatelia tieto kontajnery aj tak nevyuţívajú a smeti hádţu do prístupných
kontajnerov určených pre pôvodných obyvateľov. To nám ani tak nevadí, ale ide
o to, ţe zbytočne sme prišli o min. 10 parkovacích miest pred pôvodným blokom.
4. Posledné čo mám na srdci, je separovaný odpad. Ja sa chovám ako uvedomelý
občan a poctivo separujem. Niekoľkokrát som si však všimla, keď som bola na
balkóne, ţe do kontajnerov určených na nápojové obaly z kartónov hádţu ľudia
kovové obaly z nápojov, resp. PET fľaše. Pre správne vyuţívanie separovania
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preto navrhujem, aby ste príslušný kontajner označili nápisom "KARTÓNOVÉ
OBALY Z NÁPOJOV". Myslím si ţe to je pre ľudí viac zrozumiteľné. Viem, ţe to
je úplná maličkosť pri riešení problémov mesta, ale je to len nápad, ktorý pomôţe
danej myšlienke k správnej separácii odpadu.
2. Podnet pani z paneláku ul. Ľ. Fullu, Vlčince I.:
1. Poţaduje pravidelne, aspoň raz za týţdeň čistiť hlavné, dlhé chodníky teraz
v zimnom období, keď je námraza a ešte sneh. Upozorňuje na to, ţe veľké
mechanizmy, ktoré čistia, všetko zničia, zišla by sa úprava malými traktoríkmi.
Obratom jej odpovedal nadpor. Janošík, príslušník MsP, ţe pri zistení okamţite
oznamujú tento problém Ţilinským komunikáciám, ktoré zabezpečujú odstránenie
námraz a snehu.
2. Lampa verejného osvetlenia ul. Ľ. Fullu, vchody 20 – 21 nesvieti, treba ju opraviť.
3. Treba urobiť úpravu stromov a kríkov ul. Poštová, pretoţe konáre zasahujú do ciest,
bránia výhľadu vodičom, prechodu chodcom. Blíţi sa vegetačné obdobie, bude
problém ešte väčší a to aj s moţnými následkami tak pre vodičov ako aj pre
chodcov.
3. Pán Obrcian, ul. Černovská:
1. Chodník z Vlčiniec I. a II. do ŢILPA v zimnom období nebol odhrnutý, nebol
udrţiavaný.
2. Na ul. Černovskej začali opilovať stromy. Treba však aj zariadenie s plošinou, aby sa
dostali ku konárom, ktoré bránia riadnemu osvetleniu, pretoţe lampy sú v stromoch
a takéto svetlo, ktoré je v korune stromu, je neúčinné.
3. Opätovne ţiada písomné stanovisko vo veci osadenia dopravnej značky „Zákaz
zastavenia“ pre úsek od ul. Černovská č. 4 aţ 1, na ul. Svorada a Benedikta č. 19 po
ul. Cyrila a Metoda.
Výbor MČ Vlčince
II. odporúča
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa
predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru MsÚ v Žiline ku
každému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo e-mailovú informáciu o spôsobe
vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného podnetu
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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2.
Uznesenie č. 7/2012
k informácii zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole, Trnavská 2993/21, Ţilina
konaného dňa 21. 02. 2012
Zasadnutie Rady školy bolo označené za ustanovujúce, pretoţe pani Škulcová,
predsedníčka predchádzajúcej Rady školy sa poďakovala za spoluprácu všetkým, ktorí
pracovali v predchádzajúcom období. Mgr. Kubalová, poverená riadením materskej školy
uviedla nových členov Rady školy, ktorí sa následne predstavili a zvolili Ing. Kanderu za
predsedu a pani Pomsárovú za podpredsedu Rady školy. Členovia Rady školy prijali nový
Štatút.
Rada školy sa oboznámila s prevádzkou MŠ, ktorú navštevuje 116 detí. MŠ tvoria dve
budovy a to: 1. ul. Trnavská, 2. ul. Varšavská. Na ul. Trnavskej sa pripravujú obedy a jedlo
pre deti, ktoré navštevujú MŠ na ul. Trnavskej a zároveň prevozom jedla aj pre deti, ktoré
navštevujú MŠ na ul. Varšavskej.
1. Rada školy konštatovala, ţe areál MŠ ul. Varšavská si vyţaduje oplotenie
z dôvodu ochrany majetku pred neprispôsobivými obyvateľmi, z dôvodu ochrany
zdravia pred znečistením domácimi zvieratami a z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti
detí v ohraničenom priestore, pretoţe sa jedná o malé deti a deti predškolského
veku, kde by sa mohli osobnostne rozvíjať v danom priestore. Vhodné by bolo
v tomto priestore aj zriadenie detského dopravného ihriska, kde by deti mohli
začínať s výchovou dopravného správania sa ako účastníka cestnej premávky. Určite
by to napĺňalo nie len ich orientačný zmysel, ale aj správanie sa pri podriadení
pravidlám cestnej premávky a v spoločenskej komunikácii vôbec. Mohlo by ísť
o podobný model ako je na ul. Borodáča, pri ul. Hlboká.
2. Fasáda budovy na ul. Trnavskej je poškodená, potrebuje opravu. Jedná sa o
lokálnu opravu malého rozsahu, preto by sa mala fasáda opraviť skôr ako
preventívne opatrenie pred vznikom škody väčšieho rozsahu.
3. Omietka kuchyne a vedľajšej miestnosti na ul. Trnavskej opadáva z dôvodu
vlhkosti stien aţ do muriva budovy. Rada školy vykonala obhliadku postihnutých
miest a poukázala na to, ţe môţe ísť o havarijný stav. Steny sú vlhké, opadáva
z nich omietka. Doporučuje materiál „sadrokartón“, aby vstrebával vlhkosť
z varenia, zrejme nová omietka by za krátky čas navlhla a opäť opadávala.
V priestore je stará vzduchotechnika, ktorá je nefunkčná. Je potrebné vykonať
revíziu tohto zariadenia, ktorá by potvrdila alebo vyvrátila moţnosť jej ďalšieho
vyuţitia. Dať vec do riadneho stavu je opäť preventívna starostlivosť pred hrozbou
škody veľkého rozsahu.
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole,
Trnavská 2993/21, Žilina konaného dňa 21. 02. 2012
II. odporúča
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti
konkrétneho odboru MsÚ v Žiline v ich vzájomnej súčinnosti, aby podali v predmete veci
informáciu výboru č. 4 Vlčince vo forme písomného alebo e-mailového stanoviska
k spôsobu prístupu vybavenia danej veci, kde uvedú aj predpokladané časové a vecné
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riešenie.
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

3.
Uznesenie č. 8/2012
k vymedzeniu verejného priestranstva určeného na príleţitostný ambulantný predaj
Mestský úrad v Ţiline, odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
pripravuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.. Súčasťou
pripravovaného nariadenia bude aj vymedzenie verejného priestranstva určeného na
príleţitostný ambulantný predaj. Určením priestranstva určeného pre ambulantný predaj
chce Mesto Ţilina prispieť ku kultúre predaja a stanoviť pravidlá pre túto činnosť v meste,
prímestských častiach a na sídliskách.
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince v rámci súčinnosti vytypoval vhodné priestranstvo na
sídlisku Vlčince. Určil, ţe takýmto miestom je priestor na Vlčincoch II., pri zastávke
MHD, ul. Matice slovenskej, kde pozdĺţ chodníka pre chodcov popri Slovanskej ceste
smerom na Vlčince I., ktorý pôvodne aj bol určený ako trhovisko na sídlisku Vlčince.
Toto miesto je vhodné na poskytovanie tohto druhu sluţieb (príleţitostný ambulantný
predaj), ktoré by slúţilo ako trhové miesto za podmienok uvedených v pripravovanom
nariadení. Týkalo by sa to len predaja hospodárskych prebytkov – zelenina, ovocie.
Ďalším takýmto miestom alebo alternatíva vytypovaného miesta, výbor mestskej
časti č. 4 Vlčince určuje na Vlčincoch I. námestičko pri reštaurácii Tulák „na kopci“
a na Vlčincoch II. malé námestičko medzi obchodnými budovami bliţšie ku ZŠ ul.
Karpatská.
Výbor MČ Vlčince
I. odporúča
MsÚ v Žiline, odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, aby pri určení
priestranstva pre ambulantný predaj na sídlisku Vlčince vzal do úvahy uvedené určené
miesta na Vlčincoch.
Hlasovanie: Za:3
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Kašša. Ing. Bačík)
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Proti: 0
Zdrţal sa: 0

4.
Uznesenie č. 9/2012
k Územnému plánu Mesta Ţiliny a k návrhu VZN o jeho záväzných častiach
Výbor MČ Vlčince
berie na vedomie na Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 20. 02. 2012 schválený
Územný plán Mesta Žilina
a zároveň
II. ukladá
I.

každému poslancovi mestskej časti Vlčince, aby sa detailne oboznámil s textovou, grafickou
a mapovým zobrazením Územného plánu Mesta Žilina a k podkladom pre návrh VZN
o záväzných častiach Územného plánu Mesta Žilina, ktoré sa dotýkajú alebo sa môžu
vzťahovať k územnému obvodu mestskej časti Vlčince, najmä urbanistický obvod č. 02Vlčince, urbanistické okrsky č. 10-Vlčince I, č. 49-Vlčince II, č. 50-Vlčince III
a urbanistický obvod č. 03-Veľký Diel, urbanistické okrsky č. 11-Športový areál, č. 12Partizánsky háj, č. 17-Chrasť a písomne alebo elektronicky predložili výboru svoje
stanovisko, pripomienku alebo podnet.
Termín: do 05. 04. 2012
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdrţal sa:0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

5.
Uznesenie č. 10/2012
k prerokovaniu návrhu na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaţe
Zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaţe na prenájom časti budovy o výmere
191,89 m² nachádzajúcej sa na ul. Nanterská, s. č. 8399, ktorá sa nachádza na pozemku
KN-C 7716 o rozlohe 369 m² do nájmu formou obchodnej verejnej súťaţe. Na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 173/2011 zo dňa 19. 12. 2011 bola vyhlásená
obchodná verejná súťaţ na prenájom časti tejto budovy. V zmysle zverejnených podmienok
súťaţe bola stanovená lehota na predkladanie návrhov do 27. 01. 2012 do 12,00 h. V súlade
s časťou A bod 10 písm. b) (všeobecné informácie) „oznámenia o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaţe“ si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaţe meniť
alebo súťaţ zrušiť. Vzhľadom na to, ţe v lehote stanovenej na predkladanie návrhov neboli
predloţené spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaţe ţiadne
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návrhy a teda k vyhodnoteniu návrhov nemohlo dôjsť, navrhuje komisia menovaná
primátorom schváliť zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaţe.
Výbor MČ Vlčince
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zrušenie vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaţe v predmete tejto veci.
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdrţal sa:0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

6.
Uznesenie č. 11/2012
k prerokovaniu návrhu na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na
sídlisku Vlčince
Zámer prenechania časti pozemku p. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Ţilina na sídlisku
Vlčince o výmere cca 10 000 m2 pod existujúcim tenisovým ihriskom (vrátane susediacej
oplotenej zelenej plochy) medzi ul. Karpatská a Rosinská do nájmu s cieľom zachovania
tenisového ihriska formou obchodnej verejnej súťaţe s nasledovnými podmienkami:
 Nájom bude trvať 12 rokov od účinnosti zmluvy.
 Uţívanie predmetu nájmu výlučne na športové účely po celú dobu trvania nájmu,
 nájomné za predmet uţívania nájmu predstavuje sumu 4000,- €/ročne, t.j. 48 000,- €
po celú dobu trvania nájmu.
 Účastník predloţí svoj návrh obsahujúci zámer uskutočniť kompletnú rekonštrukciu
predmetu nájmu, pričom hodnota rekonštrukcie bude minimálne 48 000,- €
maximálne však 60 000,- €.
 Rekonštrukcia predmetu nájmu sa zrealizuje do 2 rokov od účinnosti nájomnej
zmluvy, pričom najneskôr v tejto lehote uchádzač dokladovo preukáţe mestu rozsah
a výšku skutočne vynaloţených nákladov na rekonštrukciu. Ide o investíciu do
majetku mesta, resp. jeho zhodnotenie, vlastníkom ktorého bude v kaţdom momente
mesto.
 Uskutočnená rekonštrukcia bude uchádzačovi uhradená formou zápočtu
s minimálnou výškou nájomného podľa tohto písmena za celé obdobie trvania
nájomného vzťahu, t.j. keď nájomca investuje sumu 48 000,00 € alebo viac, táto
suma sa mu započíta na povinnosť platiť nájomné maximálne do výšky 48 000,00 €
za celé obdobie trvania nájmu.
 Vybudované zhodnotenie tenisového ihriska zostane po ukončení (aj predčasného)
nájomného vzťahu majetkom mesta Ţilina. V prípade predčasného ukončenia
nájomného vzťahu zo strany mesta má uchádzač nárok na úhradu pomernej časti
hodnoty zrealizovanej rekonštrukcie a to tak, ţe zo sumy investície zaplatenej za
rekonštrukciu sa odpočíta nárok mesta na zaplatenie nájomného v sume 4000,- € za
kaţdý začatý rok trvania zmluvy a alikvotná časť účtovných odpisov z majetku
podľa interných predpisov mesta. Pre účely nároku na úhradu pomernej časti
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investície bude maximálna uznaná výška investície v sume 60 000,00 € (uchádzač
môţe investovať aj viac, avšak čiastka presahujúca sumu 60 000,00 € sa uţ nebude
zohľadňovať pri nároku na úhradu pomernej časti hodnoty zrealizovanej investície).
Účastník súťaţe taktieţ predloţí návrh, obsahujúci víziu fungovania tenisového
ihriska po dobu nájmu vrátane aktivít vo verejnom záujme (napr. podpora detských
a mládeţníckych aktivít, športových klubov, neziskových organizácii).
Mesto Ţilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaţe si vyhradzuje právo zmeniť
uverejnené podmienky súťaţe alebo súťaţ zrušiť. Mesto Ţilina si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predloţené návrhy, návrhy budú podávané osobne alebo do
podateľne MsÚ.
Lehota na podávanie návrhov do 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaţe v tlači a na internetovej stránke mesta,
Lehota na oznámenie vybraného návrhu - do 14 dní od konania najbliţšieho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov.
Mesto Ţilina si vyhradzuje právo vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Z dôvodovej správy:
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
ako aj článku 9 a článku 12 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Ţilina sa predkladá návrh na schválenie zámeru prenechania časti pozemku pod doterajšími
tenisovými kurtmi na sídlisku Vlčince do dlhodobého nájmu formou obchodnej verejnej
súťaţe.
Na sídlisku Vlčince medzi ul. Karpatská a Rosinská (vrátane susediacej oplotenej
zelenej plochy) existuje v súčasnosti tenisové ihrisko s desiatimi kurtmi, ide o
časť pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Ţilina, pričom výmera tohto ihriska je cca 10
000 m2. Tento pozemok bol od r. 1991 v dlhodobom prenájme na obdobie 20 rokov. Mesto
Ţilina má záujem tenisové kurty v danej lokalite udrţať aj naďalej, pričom však
zohľadňujúc potrebnú rekonštrukciu a rešpektujúc platnú legislatívu nakladania s jeho
majetkom chce o ďalšom nájme rozhodnúť formou výberového konania.
Najvhodnejším prostriedkom sa javí obchodná verejná súťaţ v zmysle ustanovenia §
281 Obchodného zákonníka. Po schválení predkladaného zámeru a rámcových podmienok
súťaţe mestským zastupiteľstvom bude vyhlásená obchodná verejná súťaţ vrátane všetkých
formálno-procesných náleţitostí a po jej vyhodnotení bude výsledok predloţený a
odporučený mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhodne, ktorý návrh bude prijatý
a realizovaný.
Výsledkom obchodnej verejnej súťaţe budú konkrétne návrhy jednotlivých záujemcov,
z ktorých následne mestské zastupiteľstvo vyberie po odporučení výberovej komisie a
zhodnotení všetkých pozitív a negatív najvhodnejšie riešenie. Vyhlasovateľ obchodnej
verejnej súťaţe si môţe v zmysle ustanovenia § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradiť
právo neprijať ţiaden návrh, t.j. nebude viazaný povinnosťou nejaký návrh vybrať. Tento
postup nám umoţní vybrať najvhodnejší návrh. Bude to otvorená súťaţ s tým, ţe mesto
zadá len rámcové podmienky (ako sú navrhované v uznesení) a bude uţ na jednotlivých
uchádzačoch predloţiť svoje vízie ohľadom rekonštrukcie a následnej činnosti kurtov.
Výbor MČ Vlčince
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zámer revitalizácie tenisového
ihriska na sídlisku Vlčince formou nájmu s cieľom zachovania tenisového ihriska, ktorý
bude zabezpečený obchodnou verejnou súťažou.
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Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdrţal sa:0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

7.
Aktuality
1.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 10. 03. 2012
od 7.00 h do 22.00 h.
Jeden, dva, tri, tak poďme.
Tým, ktorým sa nechce: „Ale chcem vedieť za koľko si kúpim chlieb, či za koľko
budem svietiť, alebo koľko zaplatím za kúrenie? Koľko ma bude stáť vzdelanie mojich
detí, či za koľko ma ošetria v nemocnici?“
Hamalová

2.

Ţilina uţ po piatykrát ocenila najúspešnejších športovcov mesta. Tradičný
galavečer podujatia Najúspešnejší športovci mesta Ţilina za rok 2011 sa uskutočnil
v pondelok dňa 20. 02. 2012 v Mestskom divadle. Ceny víťazom odovzdal
primátor mesta Ţilina Igor Choma, podpredseda Ţilinského samosprávneho
kraja Jozef Štrba, vedúca Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho
rozvoja Mestského úradu v Ţiline Ingrid Dolníková a za referát športu
organizátor podujatia Peter Zánický.
„Na našich športovcov môţe byť Ţilina hrdá. Vyrástlo tu mnoţstvo skvelých
športových talentov, ktorí minulý rok reprezentovali aj Ţilinu. Veď snáď pri kaţdom
úspechu Petra Sagana nezabudnú komentátori a novinári poznamenať, ţe ide
o ţilinského rodáka a podobne to bolo aj s Tomášom Hubočanom a našimi
vynikajúcimi volejbalistami - Michalom Masným a Lukášom Divišom,“ zmienil sa
Igor Choma.
Vynikajúcich športovcov však nemá Ţilina len v zahraničí, ale aj v domácich
kluboch. Za všetko hovoria medailové úspechy z najvyšších svetových a európskych
podujatí. Mesto Ţilina ocenilo za rok 2011 aţ 26 športovcov, 3 trénerov, 1
podujatie a 4 športové druţstvá. Rozhodovala o tom 6 členná komisia na základe
všetkých výsledkov za uplynulý rok. Víťazstvo v kategórií dospelých obhájil
karatista Juraj Tabak. Medzi mládeţníkmi bola najúspešnejšia opäť karatistka
Eva Nováková. V druţstvách dominovali aţ 4 tímy, a to basketbalisti BK
Váhostav SK Ţilina, futbalisti do 17 rokov MŠK Ţilina, ţenské florbalistky CVČ
UNIHOC Ţirafa a juniorské futbalistky ŠKF Ţirafa Ţilina.

3.

Opravárenské dielne Dopravného podniku mesta Ţiliny s.r.o. (DPMŢ) sa stali
miestom riešenia aktuálnych problémov a vízií do budúcna v mestskej
hromadnej doprave. Primátor mesta Ţilina Igor Choma a riaditeľ DPMŢ Ján
Barienčík sa vo štvrtok 16. februára stretli s vodičmi a pracovníkmi dielní
DPMŢ na Košickej ulici. V otvorenom dialógu sa hovorilo o situácii v mestskej
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hromadnej doprave na území mesta Ţilina a hľadali sa konštruktívne riešenia
otázok, ktoré sa týkajú súčasnosti i budúcnosti dopravného podniku.
Vodiči sa zmienili o niektorých problémoch, ktoré sťaţujú ich kaţdodennú prácu.
Upozornili na bezohľadnosť niektorých účastníkov cestnej premávky v meste, najmä
v čase dopravnej špičky. „Je beţné, ţe vodiči osobných áut nedávajú prednosť
vychádzajúcemu autobusu zo zastávky. Keď ste v centre mesta a takáto situácia
sa opakuje na kaţdej zastávke, ako mám potom dodrţať presný harmonogram
odchodov z jednotlivých zastávok,“ rozhorčene poznamenal Milan, ktorý uţ dlhé
roky pracuje ako vodič autobusu.
Kritika neobišla ani niektorých cestujúcich. „Ľudia si pred nástupom do
autobusu neočistia nohy od blata, prípadne od snehu, potom to vo vozidle vyzerá
ako keby ste tam mali bazén a mechanici sa môţu kaţdoročne trápiť s prehnitou
kabeláţou, ktorá je pod podlahou trolejbusu,“ zhodujú sa viacerí vodiči.
Na stretnutí sa rozoberali aj interné otázky DPMŢ. „S pánom riaditeľom
intenzívne hľadáme všetky moţné riešenia, aby platy vodičov a zamestnancov
dopravného podniku odzrkadľovali kvalitu práce. Je logické, ţe ten, kto má
najazdených viac hodín v mesiaci, dostane viac, ako aj ten mechanik, ktorý je v dielni
šikovnejší,“ hovorí primátor mesta Ţilina Igor Choma. „Napriek komplikovanej
ekonomickej situácii v dopravnom podniku sa snaţím s primátorom mesta nájsť
také riešenia, aby aj zamestnanci i cestujúci boli spokojní,“ podotkol riaditeľ
DPMŢ Ján Barienčík.
Na záver stretnutia sa všetci prítomní zhodli na tom, ţe budúcnosť DPMŢ je
v inovačných procesoch, ktoré treba vidieť v horizonte niekoľkých rokov. Medzi
ne patrí napríklad výstavba nových opravárenských dielní priamo v sídle DPMŢ
na Kvačalovej ulici alebo kúpa nových moderných autobusov, či trolejbusov.
„Keby sme nemuseli splácať dlhy po našich predchodcoch, hneď by som si vedel
predstaviť, kam investovať peniaze pre osoh ľuďom v Ţiline“, skonštatoval Igor
Choma pri odchode z opravárenských dielní Dopravného podniku mesta Ţilina.
4.

Zima odchádza, ale topiaci sa sneh z ciest, chodníkov, ale najmä zo striech je
nevyhnutné odstrániť pred tým, ako by mohlo opäť začať mrznúť. Mesto Ţilina
upozorňuje občanov, ţe podľa VZN č. 15/2009, ak sa vytvoria na streche alebo
odkvape cencúle, vlastník, správca, alebo uţívateľ takejto nehnuteľnosti je
povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a snehová pokrývka zo strechy
neohrozili ţivot alebo zdravie ľudí.
Zimnú údrţbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek
zabezpečujú v zmysle Operačného plánu spoločnosť Ţilinské komunikácie a. s., ktorá
vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým
materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť
hlavných kriţovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou MHD.
Zimnú údrţbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k
nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle uvedeného
VZN povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo uţívatelia nehnuteľností. Na
spoplatnených parkovacích plochách sú povinní zabezpečiť čistotu prevádzkovatelia. Je
dôleţité si uvedomiť, ţe ruku k dielu musia priloţiť všetci takou formou, akú im v
prípade zimnej údrţby ukladá za povinnosť toto VZN. Spoločnými silami by boli
takéto problémy vyriešené a spokojnosť by bola na oboch stranách.
VZN č. 15/2009 o udrţiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na
území mesta Ţiliny nájdete na:
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http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20091029142502.pdf

Všetky platné všeobecne záväzne nariadenia nájdete na stránkach Mesta Ţilina
www.zilina.sk v rubrike Samospráva/ VZN.
5.

Obchodný reťazec Tesco otvoril v Ţiline vo štvrtok 23. 02. 2012 uţ svoju šiestu
prevádzku. Nová budova hypermarketu vyrástla na pozemku medzi sídliskami
Hliny a Hájik na Obvodovej ulici.
Počas slávnostného otvorenia, prijal Ing. Andrej Vidra, správca nadácie a zároveň
vedúci odboru ţivotného prostredia Mestského úradu v Ţiline, od zástupcov
spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. príspevok vo výške 2 000 EUR pre potreby Nadácie
ţilinský lesopark, ktorej primárnou aktivitou je revitalizácia lesoparku medzi
sídliskom Vlčince a Solinky.
„Je chvályhodné, ak sa subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území
nášho mesta, podieľajú či uţ finančne alebo iným spôsobom na skultúrňovaní
prostredia, kde väčšina Ţilinčanov trávi svoj voľný čas. Ţilinský lesopark je zeleným
ostrovom nášho mesta a urobíme všetko pre to, aby bol ešte krajší a zdravší pre radosť
a úţitok nám všetkým,“ poznamenal primátor Igor Choma.

6. Nízke teploty a snehová pokrývka výrazne zhoršujú ţivotné podmienky poľovnej
zveri v ţilinskom lesoparku, kde sa kaţdoročne v zime zdruţuje skupina srnčej
zveri v počte aţ do 20 kusov. Preto Mesto Ţilina ţiada občanov o spoluprácu
a ohľaduplnosť, aby voľne pohybujúce sa psy neplašili prikrmovanú zver, ktorá
môţe ohroziť bezpečnosť cestnej premávky na uliciach okolo lesoparku.
Mesto Ţilina upozorňuje všetkých majiteľov a drţiteľov psov na to, ţe aj
v Lesoparku Chrasť, okrem iných lokalít, je voľný pohyb psov zakázaný. Na
území mesta Ţilina moţno vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so
zákazom voľného pohybu psov len na vôdzke. Mestská polícia bude v lesoparku
venovať zvýšenú pozornosť kontrole dodrţiavania platného VZN 3/2011.
Platné VZN 3/2011 o chove a drţaní psov stanovuje, ţe psa nie je prípustné
nechať voľne pohybovať sa na verejne prístupných miestach a na miestach, kde je
voľný pohyb psa zakázaný. Za verejne prístupné miesta sa povaţujú miesta, ktoré
slúţia na verejné uţívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice,
námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, parkoviská, zastávky MHD,
parky, sídlisková zeleň, areály škôl, zdravotníckych, administratívnych a
obdobných zariadení, detské a školské ihriská, pietne miesta, lesoparky, vodné
toky a ich nábreţia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, čiţe priestory
a priestranstvá, ktoré sú prístupné kaţdému bez obmedzenia, teda slúţia na
všeobecné uţívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.
VZN č. 3/2011 o chove, vodení a drţaní psov na území mesta Ţilina nájdete na:
 http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20110620115416.rtf
 alebo http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20110620115416.pdf.
7.

Mesto Ţilina začalo informovať svojich obyvateľov, zahraničných návštevníkov
i obdivovateľov mesta prostredníctvom sociálnej siete facebook. Cieľom je
poskytovať verejnosti vţdy aktuálne informácie o aktivitách Mestského úradu a o
dianí v meste. Na facebooku budú zverejňované pozvánky na kultúrne, športové a iné
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spoločenské akcie, tlačové správy, články a ďalšie dôleţité informácie. Profil Mesta
Ţilina je vytvorený so zámerom vedenia mesta byť bliţšie k svojim občanom. Dôleţitá
je spätná väzba od kaţdého občana, ktorá môţe zlepšiť komunikáciu medzi
verejnosťou a Mestským úradom v Ţiline. Ţilina – mesto s tvárou môţete nájsť
na:
http://www.facebook.com/pages/%C5%BDilina-mesto-s-tv%C3%A1rou/162541880519007

8.
Záver
Pán Obrcian sa opätovne informoval o dopravnom riešení Vlčince I. Predsedkyňa
výboru ho informovala o predchádzajúcom postupe s tým, ţe dopravné riešenie bolo
zastavené na základe rokovania zástupcov ul. Černovskej s vedením Mesta Ţilina. Prítomné
panie z paneláku ul. Ľ. Fullu boli rozhorčené nad takým postupom obyvateľov ul.
Černovskej s tým, ţe budú musieť podniknúť kroky aj oni.
Zároveň pán Obrcian upozornil výbor, ţe v poslednej zápisnici v slove „Ţilpo“ je
uvedené „Ťilpo“. Predsedkyňa preverila opodstatnenosť tejto informácie a zistila, ţe
v zápisnici vyvesenej na webovej stránke mesta je správne uvedené slovo „Ţilpo“.
Po vyčerpaní programu predsedkyňa následne ukončila zasadnutie.
V Ţiline dňa 05. 03. 2012
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru

12

