Zápisnica
z 11. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 05. 12. 2013
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Terézia Straňáková,
(podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, p. Bohumil Kostolný,
Mgr. Róbert Kašša
Hostia:
Mestská polícia v Žiline, 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 vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia
výboru do 05.12.2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom
zasadnutí výboru MČ s občanmi
2. Nakladanie s majetkom mesta v územnom obvode Vlčince
 Uzatvorenie zmluvy o výpožičke s nájomcom ŽILBYT s.r.o.,
 Uzatvorenie zmluvy o výpožičke s nájomcom Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
 Prebytočnosť nehnuteľného majetku a odpredaj príslušného podielu na
predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Tulská
3. Aktuality
 Otázky a odpovede zo stretnutí občanov s vedením mesta
 Vianoce 2013
 Korčuľovanie v centre Žiliny počas Vianočných trhov zadarmo
 Vianočný trolejbus a vianočný cestovný poriadok MHD
4. Záver

1.
Uznesenie č. 29/2013
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru, podnetov doručených jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy,
podnetov, ktoré občania vložili do poštovej schránky, ústnych podnetov pri
osobných kontaktoch s poslancami od posledného zasadnutia výboru do dnešného
dňa, vrátane podnetov z dnešného zasadnutia výboru MČ s občanmi
1. Elektronická podnet proti zriadeniu Herne zo dňa 03.12.2013:
Dozvedela som sa od susedov, že v obytnom bloku na Bulharskej ceste sa buduje
Herňa. V prípade, že je táto informácia pravdivá, prosím Vás o odpoveď - aké
stanovisko zaujali poslanci Vlčiniec na zriadenie tohto zariadenia. Podľa nášho názoru
je priam nepredstaviteľné zriadenie herne uprostred obytných blokov, kde bývajú
starší obyvatelia a v susedstve detských jasiel. Pre úplnosť podotýkame, že v okruhu
pár štvorcových metrov to bude ďalšia "krčma". Aby som doplnila ku stavu krčiem,
ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí, a to:
- Vináreň a piváreň v spoločných garážach
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- Herňa na kopčeku pri knižnici
- Tulák
- Kazačok
- Berg
- Kaviareň detský svet
- Večierka na Bulharskej ceste, ktorá funguje ako krčma
Pribudne ďalšie zariadenie podobného typu. Myslíte si, že to je to, čo potrebujeme v
rámci občianskej vybavenosti. Kedy sa mesto bude snažiť konečne pracovať pre
občanov a nie len za vidinou peňazí a zisku. Ak je táto informácia pravdivá, prosím
Vás napíšte mi kedy bude najbližšie zasadnutie poslancov Vlčiniec, rada by som sa
zúčastnila a prípadne si vypočula argumenty poslancov pre zriadenie herne.
Odpoveď:
JUDr. Gabriela Hamalová ako predseda poslaneckého výboru č. 4 Vlčince obratom
dňa 03.12.2013 elektronicky postúpila tento podnet vedúcemu stavebného odboru
Mestského úradu v Žiline k zaujatiu stanoviska. Následne dňa 04.12.2013 Mgr.
Šošková z kancelárie prednostu Mestského úradu v Žiline telefonicky oznámila, JUDr.
Hamalovej, že na Mesto je doručená petícia a viac podnetov proti zriadeniu herne na
uvedenom mieste, preto sa touto vecou bude zaoberať viac odborov Mestského úradu.
O tomto postupe bola pani oznamovateľka ústne informovaná JUDr. Gabrielou
Hamalovou.
2. Protest proti otvoreniu prevádzky Herne v obytnom bloku Arboreum na Obežnej
ulici, Vlčince – ústny podnet štyroch obyvateľov dňa 05.12.2013:
Táto územná časť Vlčiniec je vysoko riziková oblasť s poukazom na združovanie
neprispôsobivých obyvateľov, mladistvých a detí, kde je často volaná Mestská polícia
a PZ SR za účelom zjednania nápravy. Preto apelujeme na Mesto, aby zabránilo
zriadenie herne ako ďalšej krčmy na Vlčincoch. V tejto časti Vlčiniec nie je žiadna
občianska vybavenosť v prospech obyvateľov, naopak, je tu množstvo krčiem alebo
podobných zariadení, ktoré utvárajú priestor pre rozmáhanie a šírenie kriminality.
Preto žiadame Mesto:
1. Zabrániť zriadenie Herne
2. Zvýšiť dohľad Mestskej polície
3. Zabezpečiť kontrolu tejto územnej časti kamerovým systémom, veď Mesto sľúbilo
59 kamier v rámci mesta a my nemáme ani jednu
4. Riešiť využívanie smetných košov tak, aby obytný blok Arboreum sprístupnil
uzamknuté smetné koše pre využitie separovaného zberu, lebo ich uzamknutím
odpad sa dáva do smetných košov určených pre obyvateľov paneláku na ul.
Bulharskej, a tak dochádza k ich preplneniu a odpad padá, znečisťuje okolie, pričom
uzamknuté koše sú prázdne.
5. Riešiť parkovanie na Bulharskej ceste a zabezpečiť, aby obyvatelia obytného
Bloku Arboreum na Obežnej ulici parkovali v svojich garážach umiestnených
v suteréne ich obytného bloku a nezaberali parkovacie miesta pre obyvateľov
paneláku na Bulharskej ceste.
6. Odstrániť na celom území Mesta nezákonne umiestnené billbordy.
7. Opakovaný podnet na zlé správanie detí a mladistvých z ulice Pittsburgskej
uvedené v zápisnici výboru zo dňa 05.09.2013 a z dôvodu ochrany osobných
údajov riešené osobitným elektronickým upozornením na odbor sociálnych
vecí Mestského úradu v Žiline.
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Stanovisko výboru č. 4 Vlčince:
1. Vo veci protestu proti zriadeniu prevádzky Herne odporúča príslušným odborom
Mestského úradu v Žiline zaujať stanovisko a s výsledkom oboznámiť výbor
a dotknutých obyvateľov. Zároveň odporúča dotknutým obyvateľom obrátiť sa na
Okresný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania.
2. Vo veci monitoringu tejto územnej časti Vlčiniec odporúča Mestskej polícii zvýšiť
hliadkujúcu činnosť a podľa možnosti uprednostniť toto územie pri zabezpečení
kamerovým systémom.
3. Vo veci smetných košov a parkovania bolo doporučené vzájomné riešenie na
schôdzach Spoločenstva vlastníkov bytov.
4. Vo veci billbordov sa odporúča urobiť opätovnú kontrolu nad ich zákonnosťou.
5. Vo veci oznámenia zo dňa 05.09.3013 a opakovaného oznámenia z dnešného dňa
o zlom správaní detí a mládeže z Pittsburgskej ulice odporúča odboru sociálnych
vecí a mládeže Mestského úradu a Mestskej polícii informovať výbor
o uskutočnených opatreniach na zabránenie neprispôsobivého správania sa detí
a mládeže v týchto miestach.
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:
2 (Ing. Bačík, p.Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.
Uznesenie č. 30/2013
k nakladaniu s majetkom mesta v územnom obvode Vlčince
Výbor MČ Vlčince
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť:
1. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke na dobu 1 roka na vypožičanie stavby dom súp. č.
8399 postavený na parc. KN C č. 7116 zast. pl. o výmere 369 m2 k.ú. Žilina zapísaný
na LV 1100, nachádzajúci sa na ul. Nanterská, za účelom využívania predmetu
výpožičky ako kancelárskych priestorov s tým, že energie ako aj odvoz odpadov
budú prihlásené priamo na nájomcu ŽILBYT s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29,
010 08 Žilina, IČO: 46 723 994. Vypožičiavateľ je spol. so 100% účasťou mesta
Žilina, ktorá vykonáva pre mesto činnosti správy a údržby jeho bytového
a nebytového fondu
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Hlasovanie: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (Ing. Bačík, p.Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
2. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke na dobu 1 roka na vypožičanie nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Žilina a zapísaných na LV č. 1100, a to parciel KNC č.
5147/1 zast. pl. o výmere 4753 m2, KN C č. 5146/1 zast. pl. o výmere 15 949 m2, KN
C č. 5146/16 ostatné plochy o výmere 93 m2, KN C č. 5146/17 ostatné plochy
o výmere 1173 m2, KN C č. 5146/18 ostatné plochy o výmere 1341 m2, KN C č.
5146/19 zast. pl. o výmere 316 m2 a stavby súp. č. 1765 na parcele KN C 5147/1, za
účelom prevádzkovania športových zariadení (plavárne, bazénov), s
nájomcom Mestská krytá plaváreň, s.r.o. so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08
Žilina, IČO: 46 931 317. Vypožičiavateľ je spol. so 100% účasťou mesta Žilina, ktorá
vykonáva pre mesto prevádzky športových zariadení (plaváreň, bazény).
Hlasovanie: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (Ing. Bačík, p. Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
3. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7682, zast.pl.
o výmere 746 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným
úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9745 a odpredaj
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu
na ul. Tulská, súp. č. 2972 v Žiline, zapísanom na LV č. 5318, kat. úz. Žilina, a to:
Roman Pinčák, trvale bytom Tulská 2972/3, 010 08 Žilina – podiel 84/4173, Bc.
Gabriela Janušová, rod. Janušová, trvale bytom Rozkvet 2078/55, 017 01 Považská
Bystrica – podiel 37/4173, Jana Václavíková, rod. Drevenáková, trvale bytom Tulská
2972/3, 010 08 Žilina – podiel 70/4173, Daniela Ondrišková, rod. Sedláčková, trvale
bytom Tulská 2972/3, 010 08 Žilina – podiel 37/4173, Ing. Štefan Bačkor a manželka
Ing. Lucia Bačkorová, rod. Šupejová, obaja trvale bytom Tulská 2972/3, 010 08 Žilina
– podiel 84/4173, Ing. Pavol Haranta a manželka Ing. Mária Harantová, rod.
Mikulková, obaja trvale bytom Tulská 2972/1, 010 08 Žilina – podiel 64/4173 za cenu
určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č.
465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami vo
vlastníctve žiadateľov.
Hlasovanie: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (Ing. Bačík, p. Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Aktuality


Vedeniu mesta Žilina záleží na názore občanov a usiluje sa o riešenie všetkých
požiadaviek. Aj preto sa verejné stretnutia občanov s vedením mesta konajú
dvakrát ročne vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline a občania tak majú
možnosť položiť svoje otázky alebo podnety priamo predstaviteľom mesta, prípadne
ich môžu napísať a vhodiť do pripravenej urny. Otázky a odpovede z posledného
stretnutia sú zverejnené aj na informačnej tabuli pred budovou Mestského úradu
v Žiline. Rubriku Čo sa v Žiline urobilo nájdete na stránkach mesta Žilina
www.zilina.sk, v ktorej okrem ďalších informácií nájdete: Otázky a odpovede zo
stretnutí občanov s vedením mesta. Nájdete ju v pravej časti uvedenej webovej
stránky mesta.



Mesto Žilina s partnermi pripravuje na predvianočný čas viaceré tradičné
podujatia, medzi ktoré patria: Mikuláš v meste, Big jump, Vianočný beh.
V centre mesta budú prebiehať vianočné trhy plné dobrého jedla, pitia a
remeselníckych výrobkov. Občania sa môžu zapojiť i do zbierky nazvanej
Primátorsky punč, z ktorého výťažok pôjde na charitatívne účely.
Mikuláš v meste (štvrtok 5. decembra)
Mikuláš prejde od 13.15 h cez jednotlivé mestské časti Žiliny po 2 trasách.
Pripravené sú vystúpenia a sladké odmeny pre najmenších.
Vianočné trhy (od 5. do 23. decembra, 14.00 – 20.00 h)
Trhy plné dobrého jedla, pitia a remeselných výrobkov budú na Mariánskom
námestí a Námestí Andreja Hlinku. Stánky s občerstvením budú otvorené až do
03.01.2014.
Elektronická aukcia na stánky s občerstvením
Ako v minulom roku, tak aj tento rok prebehla elektronická aukcia na stánky
s občerstvením. Do aukcie na stánky na Mariánske námestie sa nahlásilo 26
záujemcov, z ktorých 2 boli vyradení pre nesplnenie podmienok, 1 odstúpil.
Samotnej aukcie na Mariánske námestie, kde sa dražilo 7 stánkov, sa zúčastnilo 23
záujemcov. Celková suma za stánky bola 48 508 €. Víťaz aukcie ponúkol 7 200 €.
Do elektronickej aukcie na 4 predajné miesta na Námestie Andreja Hlinku sa
prihlásilo 12 záujemcov, ktorí sa všetci zúčastnili elektronickej aukcie. Celková suma
za miesta 20 508 €. Víťaz akcie ponúkol 5 500 €. Mesto Žilina tak získalo
elektronickou aukciou za predajné miesta a stánky s občerstvením 68 863 €, čo je o
24 508 € viac ako v roku 2012 (minulý rok to bolo 44 355 €). Na vianočných trhoch
sa tiež zúčastní 19 remeselníkov a predajcovia potravín.
Klzisko na námestí (od 5. decembra do 3. januára 2014)
Možnosť korčuľovania sa bezplatne na umelej ľadovej ploche priamo na
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Mariánskom námestí. K dispozícii bude aj požičovňa korčúľ.
Mikulášske popoludnie (nedeľa 8. decembra o 15.00 h)
Centrum voľného času Žilina (Kuzmányho 105) pozýva všetkých na Mikulášske
popoludnie, ktoré sa uskutoční v Športovej hale pri Základnej škole V. Javorku
na Hlinách V.
Big jump – otvorenie zimnej sezóny v regióne Malá Fatra (piatok 13. decembra,
Námestie Andreja Hlinku)
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra, Mesto Žilina a Krajská
organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj spoločne pripravili otvorenie
zimnej sezóny. Počas akcie sa na Námestí Andreja Hlinku predstavia najlepší zo
snowboardových jazdcov a freeskieri, je pripravený aj kultúrny program a tiež
atrakcie pre verejnosť.
Vianočný beh (sobota 21. decembra, Vodné dielo Žilina)
Už po dvanásty raz Mesto Žilina pripravuje v spolupráci s Cyklistickým spolkom
Žilina a s Klubom otužilcov a priateľov zimného plávania Tučniaky známe športové
podujatie Vianočný beh, ktoré je spojené so zimným plávaním vo vode Vodného
diela Žilina. Podujatie sa tradične uskutoční v poslednú vianočnú sobotu 21.
decembra 2013 na Vodnom diele Žilina. Pripravené sú bežecké trate od 3 km až po
maratón. Pre každého účastníka je zabezpečená aj vianočná kapustnica. Prezentácia
účastníkov je nutná vopred na www.sport.zilina.sk (prihlasovací systém bude
spustený od 4. decembra 2013). Kapacita účastníkov na podujatie je obmedzená!
Vstup na podujatie je zdarma.
Primátorsky punč (od 21. do 23. decembra na Mariánskom námestí)
Výťažok z tohtoročného Primátorského punču pôjde na zakúpenie diagnostického
očného prístroja pre Materskú školu Čajakova 4.
Vianočná výzdoba
Ako po minulé roky, tak i v tomto roku bude centrum Žiliny skrášľovať vianočná
výzdoba. Nová vianočná výzdoba bude stáť približne 20 000 €. Okrem toho zostane
v meste väčšina staršej vianočnej výzdoby, ktorú bude Mesto podľa potreby
inovovať. Novinkou tohto roku bude nová vianočná výzdoba Národnej ulice, ktorej
súčasťou budú snehové vločky s preveseniami vo forme stuhy nad celou Národnou
ulicou, biele LED reťaze na stromoch a snehové vločky na nových stĺpoch verejného
osvetlenia. Vianočný strom na Mariánskom námestí spolu s vianočnou výzdobou
v centre mesta už tradične rozsvieti Mikuláš vo štvrtok 5. decembra o 17.00 h.
Ohňostroj na Silvestra
V prípade priaznivého počasia Mesto Žilina privíta nový rok silvestrovským
ohňostrojom z budovy Mestského divadla, ktorý bude stáť rovnako ako minulý rok
2 500 €. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Mesto nepripravuje
Silvestrovský program.


Klzisko na Mariánskom námestí je hitom tohtoročných tradičných vianočných
trhov v Žiline. Korčuľovanie sa pod holým nebom nie je vo väčších mestách
žiadnou raritou. Úžasné zážitky poskytuje práve prevádzka klziska v Bratislave
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na Hviezdoslavovom námestí alebo v históriou opradenej Viedni. Tento rok
prichádza podobný projekt aj do nášho mesta. Žilinčania sa tak túto zimu majú
skutočne na čo tešiť. Klzisko bude otvorené od 5. decembra do 2. januára,
každý deň od 10.00 do 22.00 h a bude zadarmo pre všetkých návštevníkov. K
dispozícii bude aj požičovňa korčúľ. Vianočné trhy sa rokmi stali jednou z
najpopulárnejších udalostí mesta. Každoročne ich navštívi veľa Žilinčanov, mnohí
návštevníci z okolitých miest a obcí, ba dokonca aj zahraniční turisti. Žilina je po
Bratislave jedným z hlavných miest spoločenského života na Slovensku, a preto je
nevyhnutné, aby ako mesto plnila svoj záväzok voči občanom a návštevníkom a
poskytovala primerané možnosti trávenia voľného času a zábavy. Zrodenie
myšlienky klziska súvisí s ambíciou poskytnúť službu širokej verejnosti. Nápad
umožniť Žilinčanom korčuľovať sa pod holým nebom priniesla mestu Žilina
spoločnosť Er-ka kreo. Mesto Žilina sa snažilo nájsť efektívne riešenie, ako
sprístupniť občanom kvalitnú službu a zároveň pracovať v rozsahu svojich
rozpočtových možností. Výsledkom boli rokovania, a nakoniec vstup partnerov do
projektu, vďaka ktorým bolo možné skvelú myšlienku aj zrealizovať. Poďakovanie,
že Žilinčania majú možnosť športovať vonku počas vianočného obdobia, patrí
organizátorom: Mestu Žilina, spoločnostiam Er-ka kreo a LoudVoice, generálnemu
partnerovi KIA Motors Slovakia a všetkým reklamným a mediálnym partnerom.
Klzisko v Žiline tvorí umelá ľadová plocha s osvetlením, umiestnená pod holým
nebom na Mariánskom námestí. Primárnym cieľom klziska je zvýšiť kvalitu
kultúrno-spoločenského a športového života obyvateľov, ale i návštevníkov Žiliny.
Do projektu sa zapojili aj žilinské základné školy a žiaci sa tak budú môcť
korčuľovať na Klzisku počas vyučovania. Na klzisku nebude chýbať ani sprievodný
program. Tento rok si organizačný tím spoločností Er-ka kreo a LoudVoice nachystal
mnohé zaujímavé lákadlá. Za zmienku stojí napríklad: exhibícia hokejového klubu
MšHK Žilina, spojená s autogramiádou alebo piatkové a sobotňajšie zábavy s DJom.
To však zďaleka nie je všetko. Podrobný program a všetky užitočné informácie,
týkajúce sa projektu, nájdete na stránke: www.klziskozilina.sk.


Vianočný trolejbus bude premávať od 05.12. 2013 na linke č. 3 po trase: Solinky –
Bôrik – Nemocnica – Štefánikovo námestie – Železničná stanica – Hurbanova –
Aupark – Bôrik – Solinky. V ďalších dňoch bude Vianočný trolejbus premávať aj na
linkách č. 1, 5, 6, 7 a 16. Bližšie informácie o Vianočnom trolejbuse nájdete na
http://www.dpmz.sk/n127/. Zároveň Vám dávam do pozornosti vianočný cestovný
poriadok žilinskej MHD, ktorý nájdete na: http://www.dpmz.sk/n128/.

Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 06.12.2013

.........................................

JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
.....................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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