Zápisnica
z 9. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 08. 11. 2012
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma,
Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný
(podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnený: Ing. Branislav Bačík
Neprítomní:
MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša,
Hostia:
nadpor. Janošík z Mestskej polície v Ţiline
Program:
1. Podnety občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu výboru
a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote do 08. 11. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami
2. Informácia o vybavenosti podnetov občanov
3. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Trnavská
2993/21, 010 08 Žilina na projekt „Strieška, valec, kváder, kocka, precvičme si
telo troška“
4. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka
Borodáča 6, 010 08 Žilina na projekt „Maľovaný svet“
5. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Strednú odbornú školu pre
žiakov s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina na projekt
„Zabezpečenie podlahovej krytiny do svojpomocne novovybudovanej
telocvične“
6. Poslanecká informačná tabuľa
7. Aktuality
 Dňa 14. 11. 2012 o 16.00 h vo „Veľkej zasadačke“ Mestského úradu
stretnutie občanov mesta Žiliny s vedením mesta
 Ako riešiť systém parkovania na sídliskách? Dotazník do 31. 12. 2012
 Návrh názvu budúceho námestia v Žiline do 31. 12. 2012
 Žilina využíva zákonom stanovené príspevky na opravu a údržbu
vojnových a partizánskych hrobov
 Mestské cintoríny v Žiline sa po dlhom čase dostali opäť do pozornosti
 Nové internetové stránky nielen o sociálnych službách v Žiline
 Žilina už monitoruje cyklistov automaticky
 Žilinský primátor odovzdal 30 nových bytov sociálne slabším občanom
7. Záver

1.
Uznesenie č. 27/2012
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu v
ýboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote do 08. 11. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.
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Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie nasledovné nové podnety:
1. Rodina Svobodová vo veci „výrubu stromu na starom cintoríne“:
Domáham sa pomoci vo veci výrubu stromu na Starom cintoríne v Žiline, ktorý
vyrastá zo spodnej časti hrobu mojich rodičov a starých rodičov: Svoboda Jaroslav,
Svoboda Jakub, Svobodová Marta, Svobodová Mária, ktorý nenávratne a trvale
svojim rastom a následným postupným nadvihovaním poškodzuje a ničí štruktúru
hrobu, čím ohrozuje jeho trvácnosť a spôsobuje nám škodu. Uţ pred dvomi rokmi,
20.10.2010 som listom podal ţiadosť o odstránenie tohto problému na p. Schindlera
na Mestskom úrade v Ţiline, k vybaveniu ktorej bol zaviazaný správca cintorína p.
Francl a ktorý si, ako som sa neskôr dozvedel podľa telefonickej informácie z
mestského úradu, ţiadosť a ani rozhodnutie Mestského úradu neprevzal, aby ako sa
domnievam, nebol viazaný výkonom rozhodnutia podľa zákona o správnom konaní,
čím si podľa môjho názoru neplní zodpovedne svoje povinnosti, čím sa nič nerieši,
a ťarchu prenecháva na občanov. Ţiadam Vás, aby ste ma o výsledku Vášho
rozhodnutia písomne informovali, za čo Vám vopred ďakujem.
2. Pán Janík, Vlčince 2, medzi ul. Ústecká a Bulharská vo veci osadenia tabule
„Zákaz vodenia psov v priestoroch detského ihriska:
Chcel by som upozorniť a zároveň aj poţiadať o vystavenie tabule zákazu
vodenia psov v okolí detského ihriska na sídlisku. Posielam Vám aj fotky, ktoré
dokazujú, ţe je to naozaj tak. Viem, môţem zavolať políciu, ale poviem vám vţdy
tam budú psie extrementy a myslím si, ţe tabuľa by zlepšila prostredie a hlavne
upovedomila (vzdelávala) našich spoluobčanov. Neviem si predstaviť, čo by sa zo
sídlisk stalo, keby sa to nechalo len na psíčkaroch. Za porozumenie a skorú odpoveď
vám vopred ďakujem.
3. Pani Jarmila Jirků, Sv. Bystríka 5/48:
 Prosím opraviť lampu verejného osvetlenia pozdĺţ paneláka 1 669, ul. Sv.
Gorazda. Slúţi od roku 1972, jej kryt je rozbitý, plech zhrdzavený. Môţe
spadnúť na deti idúce do školy alebo na zaparkované autá.
 Treba odstrániť nečistoty z upchatého kanála na daţďovú vodu na ceste pred
vchodom Černovská 5, ostatné pozdĺţ paneláka treba tieţ vyčistiť, podobne
i pred podchodom do dvora.
 Vo dvore Sv. Bystríka sústavne preletujú kŕdle holubov, ľudia ich i po
napomenutí stále prikrmujú a nám tak holuby znečisťujú fasádu domu, balkóny
i chodníky
4. Pani Janíková, Sv. Bystríka 5
V mieste parkoviska pred ZŠ Sv. Gorazda treba odstrániť vysoké topole.
5. Pán Bolo, ul. Tulská:
 Zastávka MHD Obchodná, smer na ul. Fatranskú treba rozšíriť chodník. Podľa
STN 73 6425 je min. 2,0 m (v stiesnených 1,70 m)
 Ţiada vyznačiť odbočovací pruh na kriţovatke ul. Vysokoškolákov v smere
z centra s odbočením na ul. Fatranskú, pretoţe autá pokračujúce v priamom
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smere buď stoja za vozidlom odbočujúcim vľavo alebo ho obchádza po
chodníku po pravej strane.
Treba riešiť podchod pri zastávke MHD Matica Slovenská. Podchod býva plný
vody, pretoţe sú doň zaústené zvody z okolitých krčiem.
Psíčkari na Hlbokej ceste a Nanterskej ul. vodia psy po cyklistických pruhoch,
majú vôdzky cez celú šírku chodníka. Navrhuje aspoň upozorniť vo forme
osvety.
Poţaduje pokračovať v cyklotrase H 23 z ul. Vysokoškolákov na koniec
Vlčiniec V6 a ďalej cez univerzitu na Solinky.
Vyasfaltovať trasu pre cyklistov a peších pre plynulé napojenie z Vlčiniec na
Vodné dielo Ţilina.
Kedy bude kruhový objazd na kriţovatke z ul. Vysokoškolákov na Veľký diel,
smer z Vlčiniec na Solinky. Je to veľmi rizikový úsek.

6. Pán Obrcian:
Práve sa vykonáva nevhodná výsadba stromov pri bloku E v mieste od Celulózky,
kde je vzdialenosť uţ dvoch vykopaných jám 3m medzi chodníkom a cestou.
7. Pán Bohovič vyslovil poďakovanie za osadenie stĺpika pred tržnicou na
Vlčincoch II a ďalej podáva nasledovné podnety:
 Na Hlbokej ceste v mieste podchodu, kde je zákruta v smere do nemocnice, po
vyvrátenej zábrane zostala tam diera. Treba obnoviť zábranu medzi chodníkom
a cestou.
 Poţaduje umiestniť smetné koše v mieste, ktoré pokračuje od ul. Dobšinského aţ
po obchodné centrum. Na tomto mieste sa nenachádzajú smetné koše, ktoré sú
umiestnené do tretieho vchodu ul. Dobšinského a potom sa nachádzajú aţ pri
ŢILPE, či Kaufllande.
 Poukázal na zúfalé parkovanie pri paneláku vchod 9 ul. Ľublanská oproti
Berlínskej, kde do tvaru „T“ je Čínsky múr. Navrhuje v miestach ihrísk, kde je
rozbitý asfalt, naliať betón. Plocha sa tak vyuţije na parkovanie.
 Ţiada rozšíriť chodník v mieste okolo Pošty 8, ul. Obchodná. V zime pri čistení,
radlica je širšia ako chodník, je tam zlý sklon, chodec sa nemá kde vyhnúť
v prípade premávky, hlavne autobus ide povedľa chodca. Je to nebezpečný úsek
z dôvodu moţných kolízii.
8. Podnet u ul. Tulskej:
Na ul. Tulskej č. 29 nie je kontajner na sklo.
II. odporúča
MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby
podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru MsÚ
v Ţiline ku kaţdému 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:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.
Uznesenie č. 28/2012
k informácii o vybavenosti podnetov občanov v roku 2012
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie nasledovné informácie o vybavenosti podnetov:
1. Výber z elektronického podnetu zo dňa 02. 11. 2012, ktorá sa týka územného
obvodu Vlčince:
Ako študent Ţilinskej univerzity kaţdý deň dochádzam peši do areálu univerzity
na Veľkom dieli tak, ako niekoľko stoviek aţ tisíc ďalších študentov. Úsek od
Carrefouru aţ po Univerzitu v dĺţke cca 1 km je rizikovým miestom kaţdou cestou
za vzdelaním: rozbitá cesta, mnoţstvo prechádzajúcich aut, ţiaden chodník pre
študentov, chýbajúce osvetlenie, kaţdý deň zaţívanie rizikových situácii, kde chýba
veľmi málo, aby došlo k ublíţeniu na zdraví alebo smrti. Potom by uţ ale bolo
veľmi neskoro...
Výber z odpovede pána primátora, ktorá sa týka územného obvodu Vlčince
elektronicky dňa 05. 11. 2012:
K časti mailu, ktorý sa týka chodníka k Ţilinskej univerzity :
Mesto Ţilina spustilo k 01.11.2012 nové autobusové spojenie MHD Ţilina, ktoré
napomôţe ku skvalitneniu obsluţnosti areálu Ţilinskej univerzity. Mesto eviduje
výraznú potrebu opravy existujúcej cesty k areálu ŢU a táto je zaradená do
investičného plánu budúceho obdobia. V tejto súvislosti treba ale podotknúť, ţe pod
záštitou Ţilinskej univerzity sa v uvedenom úseku začali stavebné práce pre
vybudovanie chodníka v spolupráci so spoločnosťou Ţilinská teplárenská, avšak
pre neočakávané vnútorné investície spoločnosti sa výstavba chodníka pozastavila.
Taktieţ k uvedenému úseku cesty - existuje alternatíva pre peších, a to asfaltovou
cestičkou v lesíku priamo nad ulicou.
2. Na ul. Slovanská bol osadený retardér, drevina zostane zachovaná.
3. Pred vchodom paneláku ul. Fatranská 3 neboli označené 3 kusy drevín z dôvodu,
ţe neboli zaradené do rozhodnutia na výrub, ostatné dreviny zlikvidované.
4. Čierna skládka odpadu na Hlbokej ceste pri garáţach odstránená.
5. Mesto neuvaţuje na ul. Martinská s predajom pozemkov pre účely parkovania.
6. Na Bulharskej ceste nie je zriadené vecné bremeno v prospech príslušného investora
na účely parkovania.
7. Neprispôsobiví uţívatelia mestského bytu na ul. Pittsburgskej vysťahovaní.
8. Vykonaná oprava verejného osvetlenia ul. Gorazda, ul. Ľ. Fullu.
9. Výtlky na Rosinskej ceste odstránené.
10. Úprava chodníkov a ich údrţba v zimnom období zapracovaná do plánu zimnej
údrţby na základe podnetov občanov v spolupráci s poslancami za územný obvod.
11. S vybudovaním kruhového objazdu pri predajni NAY sa výhľadovo plánuje
a uvedený návrh je rozpracovaný v územnom pláne.
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12. Drevené obruby na detské ihriská boli realizované v auguste r. 2012.
13. Priestory starého „Obchodného centra“, Vlčince II boli vyčistené v rámci
verejnoprospešných prác.
14. Bol vymenený piesok detského pieskoviska vo vnútrobloku, ul. Tulská.
15. Podnety, ktoré poukazujú na čistotu, orezávanie drevín, zvýšenú pozornosť pri
hliadkovaní políciou sú riešené priebeţne, podľa potreby a vo veci orezávania, či
odstránenia drevín sú odstraňované v čase vegetačného kľudu.
16. Podnety, ktoré vyţadujú investičné prostriedky sú postupne zaraďované do
investičných plánov.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Uznesenie č. 29/2012
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Trnavská
2993/21, 010 08 Žilina, IČO 37 90 48 76 na projekt „Strieška, valec, kváder,
kocka, precvičme si telo troška“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu,
Trnavská 2993/21 na projekt „Strieška, valec, kváder, kocka, precvičme si telo
troška“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy, Trnavská
2993/21, 010 08 Ţilina o dotáciu z pohotovostného fondu určeného pre poslanca Ing.
Bačíka na projekt „Strieška, valec, kváder, kocka, precvičme si telo troška“
v poţadovanej čiastke 350,00 €. Klasifikácia projektu je predškolská výchova v oblasti
vzdelávania detí predškolského veku, účelom ktorého sú pohybové a relaxačné činnosti
pre zlepšenie telesnej a psychickej pohody detí v materskej škole. Výbor č. 4 Vlčince
súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Trnavská
2993/21, 010 08 Ţilina na projekt „Strieška, valec, kváder, kocka, precvičme si telo
troška“.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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4.
Uznesenie č. 30/2012
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka
Borodáča 6, 010 08 Žilina, IČO 37 90 43 81 na projekt „Maľovaný svet“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám.
Janka Borodáča 6, na projekt „Maľovaný svet“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy, Nám. Janka
Borodáča 6, na projekt „Maľovaný svet“, o dotáciu z pohotovostného fondu určeného
pre poslanca Mgr. Kaššu v poţadovanej čiastke 350,00 €. Klasifikácia projektu je
predškolská výchova v oblasti vzdelávania detí predškolského veku, účelom ktorého je
rozvíjanie elementárneho cítenia farebného spektra okolo nás, rozvoj jemnej motoriky
a grafomotorických zručností ľavorukých detí, rozvoj zdravého sebavedomia,
predstavivosti a tvorivosti detí v materskej škole. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí
s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka
Borodáča 6, 010 08 Ţilina na projekt „Maľovaný svet“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

5.
Uznesenie č. 31/2012
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Strednú odbornú školu pre žiakov
s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, IČO 36 14 21 31 na
projekt „Zabezpečenie podlahovej krytiny do svojpomocne novovybudovanej
telocvične“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Strednú odbornú
školu pre ţiakov s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22, na projekt „Zabezpečenie
podlahovej krytiny do svojpomocne novovybudovanej telocvične“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Strednej odbornej školy pre
ţiakov s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22, na projekt „Zabezpečenie
podlahovej krytiny do svojpomocne novovybudovanej telocvične“, o dotáciu
z pohotovostného fondu určeného pre poslanca pána Kostolného v poţadovanej čiastke
350,00 €. Klasifikácia projektu je šport mládeţe v oblasti rozvoja športových aktivít
telesne postihnutých žiakov, účelom ktorého je rozvoj športových aktivít telesne
postihnutej mládeţe, hlavne loptových hier. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím
dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
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II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Strednú odbornú školu pre
ţiakov s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22, 010 08 Ţilina na projekt
„Zabezpečenie podlahovej krytiny do svojpomocne novovybudovanej telocvične“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

6.
Uznesenie č. 32/2012
k „Poslaneckej informačnej tabuli“
Územný obvod Vlčince I, II, III a IV svojou rozlohou a počtom cca do 90 000
obyvateľov do dnes informuje obyvateľov prostredníctvom jednej informačnej tabule
umiestnenej pri zastávke MHD pri Kazačku, teda na Vlčincoch II. Prax a poţiadavky
obyvateľov poukazujú na skutočnosť, ţe jedna informačná tabuľa je veľmi málo pre tak
rozlohou veľký a počtom obyvateľov zaľudnený územný obvod. Z dôvodu
transparentnosti výberu dodávateľa informačnej tabule poslanecký výbor mestskej časti
Vlčince vykonal prieskum pre získanie najlacnejšieho dodávateľa. Oslovil 9 subjektov
a to: 1. MANUTAN Slovakia s.r.o., 2. Kreativa s.r.o., 3. AJ Produkty a.s., 4. Enrom,
obchod, 5. Ajprodukty, maxim kovtun, 6. Ltplus, 7. In-ex, 8. Friso, 9. ARDSYSTÉM
s.r.o.. Z uvedených deviatich oslovených subjektov jeden a to ARDSYSTÉM s.r.o.
poskytol výboru bezplatne informačnú tabuľu s obojstranným vyuţitím a bezplatne
ďalšiu 4-noţnú informačnú tabuľu. Dodávateľ pri 4-noţnej informačnej tabuli so 4
informačnými tabuľami poţiadal o moţnosť vyuţívať 2 informačné tabule na svoju
reklamnú činnosť. Výbor č. 4 Vlčince upovedomil o týchto skutočnostiach Mestský
úrad, odbor vnútorných vecí, ktorý uţ prvú informačnú tabuľu prijal a po preverení
o moţnosti prijatia 4-noţnej informačnej tabule zaujme stanovisko, na základe ktorého
bude výbor č. 4 Vlčince postupovať.
Výbor MČ Vlčince
II. odporúča
MsÚ v Ţiline osadiť jednu informačnú tabuľu do priestoru Vlčince III pred ZŠ
Karpatská, medzi predajňou COOP Jednota, predajňou TESCO a predajnými stánkami
a zároveň zistiť moţnosť prijatia aj 4-noţnej informačnej tabule a po zistení, ţe ju
moţno prijať, osadiť aj túto 4-noţnú informačnú tabuľu v priestore zastávky MHD
Fatranská v smere do centra mesta.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
7

6.
Aktuality


Vedeniu mesta Ţiliny záleţí na spätnej väzbe od občanov, ako aj na riešení ich
poţiadaviek. Stretnutie občanov mesta s vedením mesta sa uskutoční dňa 14. 11.
2012 (streda) o 16.00 h vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, na
ktoré Vás srdečne pozývame.



Vyplnením dotazníka pomôžete odboru dopravy Mestského úradu v Žiline
získať informácie k zefektívneniu systému parkovania vozidiel na sídliskách v
meste Žilina. V prípade Vášho záujmu Vám dotazník poskytnú informátori vo
vestibule Mestského úradu v Ţiline. Vyplnený dotazník môžete odovzdať
informátorom vo vestibule Mestského úradu v Žiline do 31. decembra 2012.
Dotazník je prílohou tejto zápisnice.



Mesto Žilina vyzýva širokú verejnosť, aby navrhla názov budúceho námestia,
ktoré vznikne na území vymedzenom ulicami Mostná, Čulenova, Kraskova a
Alexandra Rudnaya (v okolí „VÚRALu“). Na základe výsledkov urbanistickoarchitektonickej súťaţe vznikne v týchto miestach jedno z nových mestských
centier priamo nadväzujúce na širšie centrum mesta („Bulvár“) a na historické
centrum (Mariánske námestie). Vaše návrhy môžete do 31. decembra 2012 vložiť
do schránky umiestnenej vo vestibule Mestského úradu v Žiline. Akceptované
budú tie návrhy, ktoré súvisia s neţijúcimi významnými Ţilinčanmi alebo s
neţijúcimi osobnosťami, ktoré prispeli k dobrému menu mesta Ţilina, prípadne
názvy súvisiace s dejinami Ţiliny. Návrhy vyhodnotí názvoslovná komisia a schváli
mestské zastupiteľstvo začiatkom roku 2013.



Finančné prostriedky pridelené v roku 2012 vo výške 1 081 € boli použité na
opravy a čistenie vojnových a partizánskych hrobov na Starom cintoríne
v Žiline. „Budúci rok plánujeme opravovať aj ďalšie hroby, medzi inými aj
partizánske hroby v dolnej časti Vojnového cintorína na Bôriku. Napriek tomu, ţe
finančných prostriedkov je málo, Mesto Ţilina si ctí pamiatku hrdinov a získané
príspevky účelne vynakladá na údrţbu miest ich posledného odpočinku,“ povedal
primátor mesta Ţilina Igor Choma.



Mestský úrad v Žiline vyzýva všetkých občanov, ktorí majú v prenájme
hrobové miesta v správe mesta Žilina, aby si do konca roka 2012 vyplatili
všetky nedoplatky voči Mestu. Od nového roka sa bude postupne pracovať na
zveľadení mestských cintorínov, pričom sa budú meniť i poplatky za hrobové
miesta. Ceny za hrobové miesta v meste Žilina sa budú upravovať v závislosti
od aktuálnych cien v ostatných krajských mestách v Slovenskej republike.
Predchádzajúce vedenia Mesta Ţilina nevenovali primeranú pozornosť mestským
cintorínom, ktoré sa preto dostali postupom času do nie chvályhodného stavu.
Sviatok Pamiatky zosnulých poukázal na to, ţe z úcty k našim pozostalým bude
musieť Mesto Ţilina pristúpiť k skrášleniu tých miest posledného odpočinku, ktoré
v súčasnosti Mesto spravuje. Všetky práce, ktoré sa budú plánovať, sú podmienené
finančnými moţnosťami mestskej pokladnice. Z uvedeného dôvodu moţno
očakávať, ţe dôjde k zvýšeniu poplatku za hrobové miesta na mestských
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cintorínoch v meste Ţilina. Uvedené financie budú slúţiť výlučne na revitalizáciu
a celkový vzhľad cintorínov. Od januára 2013 by sa mali upravovať poplatky za
hrobové miesta na cintorínoch, ktoré spravuje Mesto Ţilina. Nová výška poplatku
bude navrhnutá v závislosti od cien hrobových miest v ostatných krajských mestách
– Ţilina má doteraz najniţší poplatok medzi krajskými mestami. Súčasné poplatky
za prenájom hrobových miest - porovnanie
10 rokov BA
KE
TT
NR* TN** BB
PO
ZA
HM
290
175,79 43,01 27,00 27,00 100,03 116,18 16,60
dvojhrob x 2
x2
71,70 40,00 53,00 200,06
33,20
detský
290
58,26 23,90 10,00 6,60
73,32 82,98 6,64
urna
290
93,21 23,90 10,00 16,60 73,32 82,98 11,10
hrobka
HM
HM
83
35,00 99,00 100,00
99,00
* Mesto Nitra uvaţuje o navýšení sadzieb, zatiaľ nie jasné o koľko, súčasné sadzby
sú
platné uţ od roku 2007.
** Mesto Trenčín pripravuje nové VZN, aby ho aktualizovali ako Mesto
Ţilina, v súlade s novým zákonom o pohrebníctve. Výšku poplatku ešte nevedia
určiť, ale poplatky budú zvyšovať.
„Dovolím si vyzvať občanov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za prenájom
hrobových miest, aby si svoje záväzky voči Mestu vyrovnali do konca roka
2012. Od nového roka budú za prenájom hrobových miest vyššie sadzby, takže
odporúčam občanom, aby si všetky prípadné podlžnosti vyplatili v tomto
roku,“ informoval Andrej Vidra, vedúci Odboru ţivotného prostredia Mestského
úradu v Ţiline.


Internetové stránky www.socialne.zilina.sk sú venované občanom mesta s
cieľom čo najviac sprehľadniť sociálne služby a zvýšiť tak informovanosť
verejnosti o možnostiach ich využitia. Občania sa na týchto stránkach môžu
oboznámiť so sociálnymi službami, ktoré sa nachádzajú v meste, kto ich
poskytuje, kde ich nájsť a pod. Stránky poskytujú stručný prehľad služieb,
dávok, príspevkov, dôchodkov, o ktoré môžu občania žiadať jednotlivé
inštitúcie. Internetové stránky vznikli z iniciatívy Mesta Ţilina, ako aj na základe
podnetov získaných počas prípravy Komunitného plánu sociálnych sluţieb Mesta
Ţilina na roky 2010 – 2013. Obsah internetových stránok tvorí prehľad základných
zákonov a legislatívy týkajúcej sa sociálnych sluţieb. Súčasťou je tieţ poradňa,
kde sa môţu občania informovať o sluţbách poskytovaných Mestom Ţilina,
prípadne môţu vyplniť formulár s dotazom k niektorej z problematík tykajúcich sa
sociálnych sluţieb, na ktoré im odpíše príslušný zamestnanec Mestského úradu.
Obsah týchto internetových stránok o sociálnych sluţbách v meste Ţilina sa bude
neustále dopĺňať a aktualizovať. Sprievodcu (nielen) sociálnymi službami v
meste Žilina nájdete na: www.socialne.zilina.sk.



Mesto Žilina je prvým mestom na Slovensku, ktoré inštalovalo automatické
„sčítače“ cyklistov, ktoré umožnia nielen spočítať cyklistov, ale aj rozlišovať
ich smer. Využitie takýchto dát je potrebné pri dopravnom plánovaní a pri
monitorovaní cyklistov na mestských komunikáciách. Doteraz bolo možné
získavať údaje iba klasickým sčítavaním cyklistov prostredníctvom ručného
zaznačovania. Inštalované boli dva typy „sčítačov“ – jeden monitoruje len
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cyklistov, druhý monitoruje a rozlišuje cyklistov a chodcov. Údaje sú automaticky
prenášané bezdrôtovou technológiou, pričom pracovníci Mestského úradu môţu
monitorovať cyklistov v reálnom čase. Dáta sa následne budú vyhodnocovať v
závislosti od počasia, obdobia dňa, ako aj intenzity. „Sčítače“ boli zakúpené
prostredníctvom medzinárodného projektu Central Meet Bike, ktorého je Mesto
Ţilina partnerom. Tento projekt je realizovaný prostredníctvom programu Central
Europe, ktorý je spolufinancovaný ERDF.


Primátor mesta Žiliny Igor Choma odovzdal do užívania 30 nových
dvojizbových bytov pre sociálne slabších občanov mesta na Košickej ulici v
bývalej ubytovni Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Rekonštrukcia už
existujúcich bytových domov a bytových priestorov je jednou z možností
vytvorenia nových bytových jednotiek s prihliadnutím na súčasné finančné
možnosti Mesta. „Týmto činom vychádzame v ústrety tým občanom, ktorí si
naozaj nemôţu dovoliť vlastné bývanie a ich existencia je skutočne ohrozená. I keď
sa Mesto Ţilina nachádza v zloţitej finančnej situácii, nezabúdame na sociálne
slabších občanov mesta, pre ktorých sú tieto byty určené. Aj keď výstavba bytov v
ďalších lokalitách je v štádiu prípravy, týmto projektom pomohlo Mesto vyriešiť
bytovú otázku aspoň niekoľkým z 1 058 žiadateľov,“ pri otvorení nových bytov
uviedol primátor mesta Ţilina Igor Choma. Mesto Ţilina sa rozhodlo pre túto málo
vyuţívanú ubytovňu Dopravného podniku mesta Ţiliny, ktorej rekonštrukciou
získalo 30 nových dvojizbových bytov určených pre sociálne slabších občanov
mesta. Rekonštrukciu ubytovne hradilo Mesto Ţilina z vlastného rozpočtu vo výške
300 000 €.

7.
Záver
Na záver zasadnutia JUDr. Hamalová, predseda výboru poďakovala prítomným
za účasť, následne ukončila zasadnutie.

V Ţiline dňa 12. 11. 2012
.................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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