Zápisnica
z 1. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 03. 01. 2013
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, Bohumil Kostolný
(podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Ing. Patrik Groma,
Mgr. Róbert Kašša

Program:
1. Informácia o výške finančných prostriedkov ako pohotovostný zdroj z rozpočtu
mesta Žilina pre výbory v mestských častiach v roku 2013
2. 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 vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia
výboru do 04. 01. 2012 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na
dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami
3. Aktuality

ŽILBYT bude spravovať mestské nájomné byty aj nebytové priestory

10 nových trolejbusov v Žiline

Výstava fotografií z projektu „Povedzme hlasné nie“

Prvá etapa kamerového systému zrealizovaná

Turistická informačná kancelária mesta Žilina poškodená vandalizmom
4. Záver

1.
Uznesenie č. 1/2013
k informácii o výške finančných prostriedkov ako pohotovostný zdroj z rozpočtu
mesta Žilina pre výbor v mestskej časti Vlčince v roku 2013
Uznesením MsZ v Ţiline č. 129/2012 zo dňa 17.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013
bola pre územný obvod Vlčince schválená finančná čiastka vo výške 2 656,00 € ako
pohotovostný zdroj z rozpočtu mesta Ţilina.
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach majú
slúţiť poslancom príslušnej mestskej časti na podporu aktivít obyvateľov mestskej časti,
ktoré prispievajú k zveľaďovaniu mestskej časti a rozvoju potenciálu jej obyvateľov
vo vzdelávacej, športovej a kultúrnej oblasti, príp. na odstránenie havarijnej situácie
malého rozsahu.
Výška pohotovostného fondu 2 656,00 € sa rozdeľuje alikvotnou sumou medzi siedmych
poslancov daného mestského výboru tak, ţe na jedného poslanca pripadá 379,43 €,
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pričom o pouţití rozhodne kaţdý poslanec samostatne, v súlade s príslušnými
ustanoveniami zásad o ich pouţití.
Pohotovostné zdroje pre výbory sú súčasťou rozpočtu mesta Ţilina. Rozpočtované sú
v zmysle funkčnej a ekonomickej klasifikácie verejnej správy na položkách cestovný
ruch, rekreačné a športové služby, kultúrne služby, predškolská výchova, príp. ďalšie.
Výbory ich môţu pouţiť len do konca príslušného rozpočtového roka.
Čerpanie pohotovostných zdrojov je moţné na základe zápisu z rokovania výboru,
ktorý musí obsahovať:
 Účel, na ktorý budú zdroje vynaloţené
 Poţadovanú výšku zdrojov
 Kontaktné údaje príjemcu
Zápis z rokovania výboru predloţí člen výboru odboru vnútorných vecí MsÚ, kde
zodpovedný zamestnanec dohodne s členom výboru jeden zo spôsobov čerpania zdrojov.
Spôsoby čerpania zdrojov:
 Objednávka na nákup tovaru, resp. sluţieb (zabezpečí zamestnanec odboru vnútorných
vecí MsÚ - objednávateľ je mesto Ţilina)
 Vyhotovenie dohody o poskytnutí dotácie z pohotovostných zdrojov stanovenému
subjektu (zabezpečí zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ)
Priebeţné sledovanie čerpania pohotovostných zdrojov výborov zabezpečuje poverený
zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ.
Nevyčerpané finančné prostriedky sa do rozpočtu na nasledujúci rok neprenášajú.
Vecnú správnosť došlej faktúry overí predseda výboru svojim podpisom do 14 dní od
výzvy zamestnancom odboru vnútorných vecí MsÚ.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie vykoná subjekt, ktorému bola poskytnutá do termínu,
ktorý bude stanovený v dohode o poskytnutí dotácie.
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
uznesenie MsZ č. 129/2012 k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory
v mestských častiach pre rok 2013 - Zásady stanovenia ich používania
II. schvaľuje
zásady použitia pridelených finančných prostriedkov z pohotovostných zdrojov mesta Žilina
vo výške 379,43 € na každého poslanca z celkovej čiastky 2 656,00 € pre územný obvod
Vlčince.
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za: 1 (Ing. Groma)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Ing. Bačík, MUDr. Zelník, Mgr. Kašša)
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2.
Uznesenie č. 4/2012
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 vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
04. 01. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s poslancami.
Výbor MČ Vlčince
konštatuje, že neboli predložené žiadne podnety.
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za: 1 (Ing. Groma)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Ing. Bačík, MUDr. Zelník, Mgr. Kašša)

3.
Aktuality


Slávnostné otvorenie priestorov novej žilinskej mestskej spoločnosti ŽILBYT,
s.r.o. sa uskutočnilo v pondelok 17. Decembra 2012 na Nanterskej ulici na
Vlčincoch za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu a konateliek spoločnosti
Moniky Bánovcovej a Jarmily Beszédesovej. Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. bude
spravovať mestské nájomné byty a nebytové priestory Mesta Žilina. Zaloţenie
spoločnosti ŢILBYT, s.r.o. bolo schválené na mestskom zastupiteľstve dňa 21. júna
2012. Jediným spoločníkom a stopercentným vlastníkom je Mesto Ţilina. Hlavnou
činnosťou spoločnosti bude správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta,
ktoré bude vykonávať všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa
v spoločnosti, vţdy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva
v Ţiline. Od 1. januára 2013 je v správe spoločnosti 980 bytov a 68 nebytových
priestorov vrátane garáţí. Nájomníci v týchto dňoch dostávajú do svojich schránok
informácie o zmene správcu bytov a nebytových priestorov. Dôleţité je, ţe všetky
úhrady budú nájomníci naďalej vykonávať ako doposiaľ a nie je potrebné
vykonávať žiadne zmeny v platbách. Všetky potrebné informácie nájdu nájomníci na
stránke: www.zilbyt.sk.



Po dlhých rokoch zanedbávania sa kvalita mestskej hromadnej dopravy v Žiline
zvýšila nákupom desiatich nových trolejbusov, ktoré boli slávnostne uvedené do
prevádzky vo štvrtok 20. decembra 2012. Súčasnému vedeniu mesta záleží na
udržaní tohto ekologického druhu dopravy v meste, ako aj na tom, aby sa
cestujúci vo všetkých vozidlách cítili komfortnejšie a bezpečnejšie. Mesto Žilina
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týmto obnovilo a posilnilo vozidlový park Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Ţilinčania i návštevníci nášho mesta si v posledných dňoch určite všimli, ţe po uliciach
jazdia nové typy trolejbusov v ţltozelených farbách. Ide o vozidlá vyrobené
v spoločnosti Škoda Electric a.s. v Plzni. Po dlhých rokoch neobnovovania vozidlového
parku trolejbusov kúpilo Mesto Ţilina sedem trolejbusov typu ŠKODA 31 Tr SOR
(kĺbové/dlhé) a tri trolejbusy typu ŠKODA 30 Tr SOR (krátke).


Projekt s názvom „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa realizoval v mesiacoch august
až december 2012, bude zavŕšený výstavou fotografií detí zapojených do projektu.
Výstava, určená nielen pre samotné deti a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť
je prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline od 21. decembra 2012 až do 28.
februára 2013. Projekt bol zameraný na osvetu medzi deťmi základných škôl
v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do ţivota drogy. Priebeh aktivít na základných
školách zabezpečilo Mesto Ţilina v spolupráci s Úniou centier prevencie a pomoci
DAFNÉ. Išlo o primárnu protidrogovú prevenciu zameranú na posilnenie asertívneho
správania a motivácie odmietnuť drogu, prostredníctvom hrania rolí, scénok a rôznych
situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať a reagovať na to, keď im niekto
ponúkne drogu. Metaforickým spôsobom sa deťom ukázalo, čo sa deje v tele, keď je
závislé na nejakej droge, ako sa môţe cítiť človek, ktorý je na niečom závislý, ale aj
aké pocity má človek po poţití drogy. Celkový rozpočet projektu je 3 032 €, z toho
sumou 2 880,40 € prispieva Úrad vlády SR. Súčasťou výstavy je broţúrka informujúca
o vzťahu človeka s drogou, ktorá obsahuje aj kontakty pomoci. Broţúrka bude
dostupná pre verejnosť na Mestskom úrade v Ţiline a je určená najmä deťom a ich
rodičom, učiteľom, sociálnym pracovníkom, polícii a všetkým, ktorých sa táto téma
nejakým spôsobom dotýka. Slúţiť bude ako prevencia a tieţ ako opatrenie pri moţnom
styku s drogou. Pri realizácii projektu ţiaci okrem iného vypĺňali dotazník, ktorý je
zameraný na efektívnosť realizovaných aktivít a tieţ na oblasť komunikácie ţiakov v
súvislosti s drogami. Výsledky z projektu budú zverejnené na internetovej stránke
Mesta Ţilina v sekcii: www.socialne.zilina.sk prostredníctvom Správy o výsledkoch
projektu.



Mesto Žilina úspešne zrealizovalo projekt „Modernizácia a doplnenie kamerového
systému – I. etapa“ s cieľom prispieť k predchádzaniu kriminality (lúpežiam,
prepadnutiam či výtržníctvu) v meste a zvýšiť podiel odhalenia kriminálnej
činnosti. Projekt bol financovaný z rozpočtu Mesta a dotáciou zo štátneho
rozpočtu SR. Dodávateľská spoločnosť, vybraná prostredníctvom elektronickej
aukcie, zabezpečila dodávku, montáž a spustenie 17 kamier (z toho 10 otočných),
ktoré boli inštalované v centre mesta. „Skúsenosti z iných slovenských miest aj zo
zahraničia potvrdzujú, ţe zavedenie kamerového systému v najrizikovejších a
najfrekventovanejších lokalitách mesta významne prispieva k predchádzaniu
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Neustálym monitorovaním rizikových
lokalít sa dá nielen predchádzať kriminálnej činnosti, ale aj celkovo prispieť k zníţeniu
miery negatívnych javov v spoločnosti. Rozpočet projektu „Modernizácia a doplnenie
kamerového systému Mesta Ţilina – I. etapa“ pozostával z finančných prostriedkov
Mesta vo výške 105 935,56 € a zo štátneho príspevku vo výške 8 000 €. Projekt sa
realizoval od apríla do decembra 2012. V súčasnosti na kamerový systém obsluhujú
zamestnanci Mestskej polícii Ţilina, ktorí dohliadajú 24 hodín denne na poriadok a
bezpečnosť v uliciach mesta. Mesto Žilina sa bude uchádzať o dotáciu aj v roku
2013 a bude rozširovať kamerový systém o ďalšie kamery, ktoré prispejú k
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úspešnému odhaľovaniu priestupkov na území mesta Žilina. Tento projekt
podporili Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a Obvodný úrad v
Ţiline.


Z dôvodu poškodenia zariadenia Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina
vandalizmom je prevádzka dočasne uzavretá. Turistické informácie budú
poskytované prednostne na telefónnom čísle: 0907 845 567 a emailovej adrese:
eva.heinrichova@tikzilina.eu v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod.

3.
Záver
Poslanci prajú všetkým obyvateľom Vlčiniec veľa zdravia, osobných a pracovných
úspechov do roku 2013, nech sa šťastne a úspešne splnia všetky priania. Následne
predsedkyňa výboru ukončila zasadnutie.
V Ţiline dňa 07. 01. 2013
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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