Zápisnica
z 2. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 07. 02. 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
Hostia: Mestská polícia v Ţiline, nadpor. Janošík
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 od posledného zasadnutia
výboru do 07. 02. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na
dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami
2. Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu Nám. Janka
Borodáča 7, 010 08 Ţilina, IČO: 37904965, na projekt „Zabezpečenie posteľnej
bielizne v materskej škole“
3. Aktuality

Diviaky v Ţiline

Daň za psa sa bude platiť spoločným rozhodnutím aţ v máji 2013

Moţnosť prihlásenia dieťaťa do detských jaslí v Ţiline

Talent ţilinských detí zo ZŠ Martinská (Vlčince) nad zlato

Upozornenie Mestskej polície Ţilina

Zjednodušenie platenia poplatku za hrobové miesta v Ţiline
4. Záver

1.
Uznesenie č. 2/2013
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 od posledného zasadnutia výboru do
07. 02. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s poslancami.
1. Ďurana Peter, Gemerská 1/1 ako zástupca vlastníkov bytov,
podnet listom zo dňa 03.01.2013 adresovaný odboru ţivotného prostredia
MsÚ v Ţiline, list s prílohami je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice:
1. Tri farebné snímky s vyznačením dotknutých briez, 2. Uznesenie zo schôdze
vlastníkov bytov zo dňa 28.10.2012, 3. Zápis zo schôdze vlastníkov bytov, Gemerská 1/2
zo dňa 28.10.2012:
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V podnete ţiada výrub stromov a to brezy 3 kusy + 2 kusy za domom. Brezy sa
nachádzajú pri Materskej škole, Vlčince 111/1, ul. Gemerská 21,22 a Vlčince 1623/1, ul.
Gemerská pri zadných vchodoch. Ţiadosť je odôvodnená veľkým tienením svetla,
náletov hmyzu, hrozí opätovné plesnenie bytov, výška stromov dosahuje do 6. aţ 7.
poschodia.
2. Pán Bolo, ul. Tulská:
 Navrhuje rozšíriť „Plán zimnej údrţby“ o cyklotrasu, ul. Vysokoškolákov,
keďţe ide o jednu z hlavných mestských cyklotrás. Na grafoch, ktoré tvoria
prílohu originálneho vyhotovenia tejto zápisnice vidno, ţe cyklotrasy cyklisti
vyuţívajú tak, ţe Hlboká cesta, kde sa odhŕňa, tam intenzity neklesajú, zatiaľ čo
na ul. Vysokoškolákov, kde sa neodhŕňa, klesajú na nulu. Na ul. Vysokoškolákov
cyklisti musia vyuţívať motoristickú komunikáciu alebo chodník pre chodcov,
čo je v zimnom období veľmi rizikové a nebezpečné.
 V prípade výstavby OC BILLA investor by mal vybudovať aj vybavenosť
v okolí cyklotrás a v súbehu s I/18 podľa územného plánu.
 Ulica Vysokoškolákov z dôvodu vysokej premávky motorových vozidiel,
početnej účasti chodcov a početnej účasti cyklistov vyţaduje kompletnú
rekonštrukciu vrátane rozšírenia chodníka pre peších a vybudovanie trasy pre
cyklistov.
Výbor MČ Vlčince
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
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
3 (Ing. Bačík, Ing. Groma, MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Kašša)

2.
Uznesenie č. 3/2013
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu Nám. Janka
Borodáča 7, 010 08 Ţilina, IČO 37 90 49 65 na projekt „Zabezpečenie posteľnej
bielizne v materskej škole“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu Nám.
Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina, na projekt „Zabezpečenie posteľnej bielizne
v materskej škole“
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Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy Nám. Janka
Borodáča 7, Ţilina, na projekt „Zabezpečenie posteľnej bielizne v materskej škole“,
o dotáciu z pohotovostného fondu určeného pre poslanca Ing. Patrika Gromu
v poţadovanej čiastke 350,00 €. Klasifikácia projektu je predškolská výchova ţiakov
materskej školy v oblasti vnímania estetiky a hygieny v čase relaxácie detí
predškolského veku, účelom ktorého je skvalitniť popoludňajší odpočinok výmenou
opotrebovanej bielizne za nákup 50 kusov nových bavlnených obliečok, pričom cena
jednej súpravy je 9,00 €. Projekt je prílohou tejto zápisnice.
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 7,010 08 Žilina, na projekt „Zabezpečenie posteľnej bielizne v materskej
škole“.
Hlasovanie: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
3 (Ing. Bačík, Ing. Groma, MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Kašša)

3.
Aktuality


Obyvatelia Ţiliny a okolia majú neustále problémy s premnoţenými diviakmi,
ktoré nielen spôsobujú škody na úrode, ale vyskytujú sa aj na sídliskách,
v záhradách a dokonca aj na cintorínoch. Mesto Ţilina, ţiaľ, nemá legislatívne
právomoci, aby túto situáciu svojpomocne vyriešilo. Rokovania s poľovníkmi
nepriniesli výrazné výsledky. Kvóty odstrelu sú údajne z ich strany plnené.
V prípade problémov sa obyvatelia môţu obrátiť na príslušné poľovnícke
zdruţenia. Problémy s veľkým výskytom diviakov v Ţiline sú dlhodobé. Diviaky sú
premnoţené a kvôli potrave chodia do bezprostrednej blízkosti ľudských príbytkov.
Zloţitá je aj otázka náhrady škôd, ktoré diviaky spôsobia. Mesto Ţilina nemá
kompetencie túto situáciu riešiť. Jediné čo môţe Mesto robiť, je spolupracovať
s poľovníckym zdruţením pri osvete, aby sme zabránili konaniu, ktoré láka diviakov za
zdrojom potravy do obývaných lokalít mesta. Diviaky robia škody aj v intraviláne, kde
sú podmienky odstrelu iné ako v poľovných revíroch. Mesto Ţilina si uvedomuje
nepriaznivú situáciu s diviakmi. Nemá totiţ priamy dosah na poľovnícke zdruţenia ani
lesný úrad. Občania sa môţu obrátiť na poľovných hospodárov a predsedov
príslušných poľovníckych zdruţení. Ich zoznam a telefónne čísla sa nachádzajú na
Obvodnom lesnom úrade v Ţiline. Nárok na náhradu škody na poľovných
pozemkoch alebo na poľných plodinách sa uplatňuje u uţívateľa poľovného
revíru. Obvodné lesné úrady sú vo veci zabezpečenia zniţovania početnosti diviačej
zveri usmerňované zo strany Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a
môţu navýšiť plán lovu zveri. Podnety na zvýšený výskyt škôd je nutné predloţiť
na príslušný obvodný lesný úrad. Je potrebné zdôrazniť, ţe nie je moţné
svojvoľne vykonať odstrel zveri vlastníkom pozemku, aj keby sa nachádzala na
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pozemku v jeho vlastníctve.


Daň za psa sa bude platiť spoločným rozhodnutím aţ v máji 2013. Mestský úrad
v Ţiline oznamuje daňovníkom, ţe na rok 2013 sa daň za psa neplatí v januári
(ako to bolo doteraz), ale bude vyrubená spoločným rozhodnutím, ktoré bude
daňovníkom doručené do vlastných rúk v priebehu mesiacov apríl – máj 2013.
V spoločnom rozhodnutí, ktoré zlúči daň za psa, daň z nehnuteľností, daň za
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, bude uvedený dátum
splatnosti dane za psa, ako aj podmienky pre jej zaplatenie. Novelou zákona o
miestnych daniach č. 460/2011 Z. z. sa zmenili niektoré ustanovenia o spôsobe
priznania a výberu miestnej dane za psa. Hlavnou zmenou je skutočnosť, ţe v prípade
vzniku resp. zániku daňovej povinnosti k dani za psa je daňovník povinný do 30 dní od
vzniku resp. zániku podať priznanie na tlačive: „Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“,
ktorého prílohu tvorí tlačivo – Priznanie k dani za psa (V. oddiel). Tlačivo si
občania môţu vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Ţiline alebo na
internetovej stránke Mesta Ţilina: www.zilina.sk/index.php?page=tlaciva. Priznanie
nepodávajú tí daňovníci, ktorí uţ majú prihláseného psa a nemajú ţiadne zmeny
týkajúce sa dane za psa.
Sadzby dane za psa na rok 2013
Základom dane je počet psov. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a
kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za kaţdého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
Ročná sadzba dane
za jedného psa

Časť územia mesta Ţilina

V rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských
5€
častiach mesta Ţilina a iných objektoch inde neuvedených
V bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta
40 €
Ţilina
Pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo
prevádzkarni právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa 100 €
na území celého mesta Ţilina
Mesto Ţilina zníţilo vekovú hranicu zo 70 rokov a viac na 67 rokov pre občanov,
ktorí majú nárok na zníţenú ročnú sadzbu dane len za jedného psa o 30%.


V priebehu celého roka môţu rodičia prihlasovať svoje deti do detských jaslí
v Ţiline. Ţiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí získate v Klientskom centre
Mestského úradu v Ţiline alebo na stránkach mesta. Po vyplnení ţiadosti ju ešte
treba dať potvrdiť zamestnávateľovi a potom doručiť do podateľne mestského
úradu. Podmienkou pre prijatie dieťaťa do detských jaslí je voľná kapacita jaslí a
trvalý pobyt rodičov na území mesta Ţilina, pričom obaja rodičia dieťaťa musia
byť zamestnaní. Mesto Ţilina prevádzkuje dve zariadenia detských jaslí: na Veľkej
okruţnej ulici (kapacita pre 50 detí) a na Puškinovej ulici (kapacita pre 55 detí). V
detských jasliach je poskytovaná komplexná starostlivosť pre deti bez zdravotných
indikácii od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa a pre deti so zdravotnými
problémami na základe odborného lekárskeho posudku od 6 mesiacov do 5 rokov
veku dieťaťa. Detské jasle na Veľkej okruţnej ulici sú zamerané na ortoptické
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poruchy detí, s ktorými sa vykonávajú odborné zrakové cvičenia s ortoptickou sestrou
na špeciálnych prístrojoch, ktoré sa postupne vymieňajú za kvalitnejšie. Bliţšie
informácie získate osobne v Klientskom centre Mestského úradu v Ţiline, telefonicky
na čísle: +421 41 70 63 503, emailom: kc@socialne@zilina.sk, alebo v rubrike Detské
jasle na stránke: www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/detske-jasle/. Ţiadosť o
prijatie dieťaťa do detských jaslí: formát PDF, formát RTF.




Deti zo Základnej školy Martinská dokázali svojim vystúpením v Dome
odborov Ţilina vo štvrtok 17. januára 2013 priviesť obecenstvo k slzám dojatia.
Ţiaci tried primárneho a niţšieho sekundárneho vzdelávania, pod vedením
zástupkyne riaditeľa školy, pani Smetanovej, ukázali svoj talent v muzikáli „Soľ
nad zlato“. Ich herecký výkon im môţu závidieť i skúsení herci. Sedemnásty január
sa ţiakom tried primárneho a niţšieho sekundárneho vzdelávania, pod vedením
zástupkyne riaditeľa školy pani Smetanovej, zavďačil neslýchaným aplauzom
obecenstva a slzami dojatia. Ich herecký výkon v muzikáli „Soľ nad zlato“ bol
doplnený nápaditými kostýmami a rekvizitami, ktorými zatajili obecenstvu na hodinu
dych. Veľká sála Domu odborov v Ţiline preţívala s mladými hercami kaţdú sekundu
vystúpenia, ktoré nepochybne prekonalo všetky očakávania. „Potlesk a slzy dojatia
hovoria za všetko. Účinkujúce deti v tomto muzikáli predviedli svoje výnimočné
nadanie. Chcem sa poďakovať nielen deťom, ale aj rodičom a pedagógom školy, ktorí
toto vystúpenie pripravili. Budem rád, ak sa obdobné vystúpenia budú konať
pravidelne, pretoţe je sa na čo pozerať a obdivovať. Účinkujúce deti zanechali bohatý
kultúrny záţitok v obecenstve, preto si zaslúţili obrovský aplauz a uznanie od publika,“
s radosťou zhodnotil úspech detí primátor mesta Ţilina Igor Choma.
Mestská polícia Ţilina Upozornenie Týmto Vás upozorňujeme, ţe podľa § 65
Zákona č.447/2008 Z.z. o peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skončila dňa
31.decembra 2012 platnosť Osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťaţko
zdravotne postihnutú osobu alebo ťaţko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na
individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008.
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Od 01. januára 2013 platí len Parkovací preukaz vydaný príslušným orgánom
v zmysle §17 cit. zákona.

Podľa Zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa Parkovací preukaz môţe pouţívať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu
s ťaţkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo
má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Vodič vozidla s parkovacím preukazom
môţe stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťaţkým zdravotným
postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič
vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodrţiavať zákaz
státia. Ak je to nevyhnutné, môţe vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je
dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej
zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je
dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s
výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona. Zastavenie a státie na vyhradenom
parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre
ktoré je parkovacie miesto vyhradené, je porušením pravidiel cestnej premávky
závaţným spôsobom. Za porušenie pravidiel cestnej premávky závaţným
spôsobom moţno uloţiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch
rokov.


Poplatok za prenájom hrobového miesta na ţilinských cintorínoch môţu občania
od januára 2013 platiť jednoduchšie. Doteraz museli najprv navštíviť správcu
cintorína a vyzdvihnúť si šekovú poukáţku, potom uhradiť poplatok na
Mestskom úrade v Ţiline a následne odovzdať doklad správcovi cintorína. Tento
spôsob uţ je minulosťou a Mesto Ţilina umoţňuje občanom uhradiť poplatok
prostredníctvom jednoduchého tlačiva v Klientskom centre Mestského úradu
v Ţiline. Samozrejmosťou je aj bezhotovostná platba cez účet, podmienkou je
však uvedenie mena nájomcu hrobového miesta a správneho variabilného
symbolu, ktorým je číslo zmluvy o prenájme hrobového miesta. Mesto Ţilina od
septembra minulého roku intenzívne spracováva elektronickú evidenciu všetkých
hrobových miest na pohrebiskách v jednotlivých mestských častiach Ţiliny. Pokračuje
tak digitálna inventarizácia hrobových miest, ktorej cieľom je sprehľadniť celú
evidenciu a zjednodušiť správu hrobových miest. V súčasnosti eviduje Mesto Ţilina v
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16 zmluvných pohrebiskách viac ako 22 000 hrobových miest. S účinnosťou od 5. 1.
2013 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Ţilina, ktorý nájdete na tomto odkaze:
www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20121221094246.pdf. Dôleţité informácie pre
nájomcov hrobových miest sú uvedené aj v ozname, ktorý je zverejnený na všetkých
16 cintorínoch. Podľa platného zákona o pohrebníctve sú všetci nájomcovia
hrobových miest povinní mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a nahlásiť zmenu
napr. trvalého bydliska, mena pod. Preto je dôleţité, aby si občania splnili
zákonnú povinnosť a predišli tak riziku zrušenia ich hrobového miesta. Novinkou
je to, ţe občania, ktorí majú platnú nájomnú zmluvu a potrebujú uhradiť poplatok za
prenájom hrobového miesta, uţ nemusia navštíviť správcu cintorína. Platbu môţu
zrealizovať bez manipulačného poplatku priamo v pokladni Mestského úradu v
Ţiline. Potrebné tlačivá sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu a tieţ na
oficiálnych stránkach Mesta v rubrike Klientske centrum MsÚ/ Ţiadosti a formuláre:
www.zilina.sk/tlaciva/1358429454-0.rtf alebo www.zilina.sk/tlaciva/13584294541.pdf.

4.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru ukončila zasadnutie.
V Ţiline dňa 11. 02. 2013
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru

7

