Zápisnica
z 3. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 06. 03. 2014
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný,
Ing. Patrik Groma, (podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, 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
06. 03. 2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
2. Vybavenosť podnetov
3. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka
Borodáča 7, 010 08 Žilina, IČO: 37904965 na projekt „V bavlnenom kráľovstve“
4. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou školou,
Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt „Vševedkovia“
5. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Špeciálnu základnú školu
a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, IČO: 36134228 na
projekt „Multimediálne vzdelávanie“
6. Zrušenie uznesenia č. 6/2014 zo dňa 06.02.2014 k žiadosti o dotáciu
z pohotovostného fondu pre MsHK Žilina a.s., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO:
36387193 na projekt „ „Deti na hokej“- pre deti zo ZŠ Martinská Žilina – Vlčince“
7. Záver

1.
Uznesenie č. 8/2014
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
06.03.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
1. Podnety vo veci rekonštrukcie chodníka, nezodpovední psíčkari:
 Pozdĺž celého paneláku ul. Záborského je chodník zdevastovaný, popukaný, sú tam
jamy. Okolo detského ihriska je chodník v poriadku, ale chodník pozdĺž paneláku nie,
preto žiadame jeho opravu, o to naliehavejšie, že po ňom chodia aj deti práve do
detského ihriska a jeho opravou sa predíde rôznym poraneniam detí. V tomto
priestore z dôvodu výstavby detského ihriska boli odstránené 3 sochy, ktoré umiestnili
vedľa. Jedna z tých sôch je tak nahnutá, že hrozí jej spadnutie, preto žiadame túto
sochu upevniť z dôvodu, že sa nachádza v blízkosti miesta, ktoré navštevujú deti.
 Upozorňujeme na nezodpovedných psíčkarov, ktorí pri venčení psov nemajú ich na
vôdzkach, nezbierajú po nich exkrementy. Je nám známe, že každoročne platia
poplatok pre OSBD pri spisovaní počtu užívateľov bytu. Máme však podozrenie, že
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niektorí nemajú prihlásených psov na Mestskom úrade. Preto žiadame mesto, aby
v súčinnosti s OSBD vykonali vzájomné overenie zoznamov držiteľov psov.
Odpoveď Mestská polícia v Žiline: Zvýšime hliadkovú činnosť v oznámenom
priestore.
2. Podnety zástupcu vlastníkov bytov ul. K Kmeťku 3165/7,8,9 (predložený podnet je
prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice) :
 Žiadame rekonštrukciu chodníka z dôvodu ukončenia jeho životnosti. Povrch
z liateho asfaltu je rozpukaný, miestami chýbajú jeho rozlámané časti a môže dôjsť
k úrazu pri chôdzi.
 Žiadame výmenu lámp pouličného osvetlenia v tomto priestore a na druhej strane
bytového domu.
 Vo veci parkovania žiadame vodorovné značenie pozdĺž chodníka, aby nedochádzalo
k zbytočnému záberu parkovacích plôch jedným vozidlom a priestor určený na
otáčanie vozidiel označiť dopravnou značkou zákaz státia, aby sa umožnilo otáčanie
parkujúcim vozidlám a zamedzilo parkovaniu.
 Je potrebné revitalizovať spevnenú plocha, ktorá zasahuje do zelene
v medzipanelákovom priestore a to buď zvýšením kapacity parkovania, alebo
zriadením multifunkčného ihriska, prípadne iným riešením, pretože táto plocha je už
zničená, zdevastovaná.
3. Podnet:
Vymeniť verejné osvetlenie na celom území Vlčiniec.
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:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.
Uznesenie č. 9/2014
k vybaveniu podnetov
1. Podnety:
 Kúpiť Športovú halu na ul. Vysokoškolákov firmám Žilina real, s.r.o. a HB Reavis,
budú majitelia iba dočasne.
 Kúpiť oplotený pozemok vedľa plavárne firmami Žilina real, s.r.o. a HB Reavis
 Kúpiť pozemok za Kauflandom na ul. Vysokoškolákov a firme Žilina real s.r.o.
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tento pozemok dať zmeniť na trávnatú plochu.
 Kúpiť budovu Europalace týmito firmami: Žilina Invest s.r.o., Žilina real s.r.o., nech
to dajú do poriadku.
Odpoveď odbor ekonomický: Ekonomicky a právne nerealizovateľné.
2. Podnet:
Navrhujú odstránenie 6 ks topoľov v medzibloku (5ks – označené č.1 a 1 ks označený
č.2), prípadne zredukovanie ich korún. Svoj podnet odôvodňujú ohrozením padajúcimi
konármi pri prechode v blízkosti stromov. Pri nedávnej búrke spadol mohutný konár na
chodník (vyznačený na mape), ktorý využívajú občania najmä ako prechod ku kostolu.
Odpoveď odbor životného prostredia (OŽP): V riešení.
3. Podnet:
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.
Odpoveď OŽP: V riešení.
4. Podnet: Ústny podnet, p. Radočaniová vo veci výrubu stromov:
Asi pred tromi rokmi som podala na Mesto písomnú žiadosť o výrub starých a veľkých
stromov (brezy) pri paneláku ul. Dobšinského. Na svojej žiadosti trvám a to i napriek
tomu, že nikto mi na moju žiadosť neodpovedal. Zároveň žiadam, aby mi Mesto písomne
odpovedalo na moju žiadosť spred troch rokov.
Odpoveď OŽP: V riešení.
5. Podnet:
Naviesť rašelinu na miesto, kde stoja dva domy pod Vlčincami firmou MGM tou, čo
pánovi Slotovi robila záhradu za mestské peniaze v Lietavskej Lúčke, aby tam vysadila
zadarmo 15 malých dubov, 15 malých bukov, 15 malých gaštanov, 15 malých briez, 15
malých agátov a 15 malých líp. Nad týmito dvoma domami, na kopci vysadiť 14 malých
čerešní, 14 malých dubov, 14 malých bukov, 14 malých gaštanov, 14 malých líp
malolistých a 14 malých agátov, tou istou firmou.
Odpoveď OŽP: Spomínané domy a pozemky nie sú vo vlastníctve mesta.
6. Podnet:
Na ulici Dobšinského, smerom k obchodu Koruna zúžiť betónovú plochu o jednu tretinu
tak, aby sa tam mohla vysypať rašelina, podobne aj za panelákom na druhej strane, a
zostatok betónových plôch zaasfaltovať. Na nových plochách pre zeleň vysadiť na strane
od panelákov 10 malých čerešní na strane od Koruny a 10 malých líp.
Odpoveď OŽP: V rámci náhradných výsadieb sa budeme s touto požiadavkou zaoberať.
7. Podnet:
 Na ostrovčeku v smere od Vlčiniec 1 na Vlčince 2 pri zastávke Cyrila a Metoda
vysadiť 5 čerešní.
 Na ulici Rosinská, vedľa paneláku vysadiť 15 čerešní, 15 briez, 15 gaštanov, 15
dubov, 15 bukov firmou MGM, s.r.o. v rámci vyrovnávania dlhu voči mestu.
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 Na ul. Vysokoškolákov pri vysokoškolských internátoch vysadiť popri ulici 5 ks
čerešní, 6 ks agátov, 6 ks briez, 6 ks dubov, 6 ks bukov, 6 ks rododendronov, 6 ks líp.
 Nasadiť firmou MGM s.r.o. kvitnúce kríky pri poliklinike Žilpo, takisto na ul.
Martinská vysadiť 11 kvitnúcich kríkov pri prvom a druhom paneláku a 15 kusov
rododendronov pri paneláku Prešovská, Popradská, Kubínska, po 11 ks
rododendronov na uliciach Nitrianska, Levočská, Karpatská, Zvolenská, Trnavská,
Trenčianska, Fatranská, Tatranská, Rosinská, Dobšinského, Záborského, Vansovej,
Tulská, Pitsburgská, Ľubľanská, Berlínska, Bulharská, Vojtašáka. Doplniť zeleň
všade, kde je nejaké miesto, zvlášť pred vchodmi, ktoré sú úplne pusté. Túto výsadbu
zrealizuje firma MGM s.r.o. v rámci svojej plánovanej starostlivosti o zeleň, ktorá jej
vyplýva zo zmluvy s mestom Žilina.
Odpoveď OŽP: V rámci náhradných výsadieb sa budeme s touto požiadavkou zaoberať.
Neevidujeme žiadny dlh voči mestu zo strany spoločnosti MGM, s.r.o.
8. Podnet:
 Vyvážať komunálny odpad do Dolného Kubína, alebo netriedený odpad dať
spaľovať v Žilinskej teplárenskej, alebo v areáli PCHZ, všetko na náklady T+T a.s.,
ktorá sa k likvidácii odpadu zaviazala v príslušnej zmluve.
 Navrhujem zvážať pokosenú trávu z celého mesta do kompostárne na ulici
Oceliarska.
Odpoveď OŽP: Komunálny odpad sa triedi na triediacej linke v Hričove, ktorá patrí
spoločnosti T+T, a.s. Nie len v Žiline, ale ani okolí nie je žiada
spaľovňa na TKO. Pokosená tráva sa kompostuje v P. Chlmci
respektíve Stráňavách. O žiadnej legálnej kompostárni na spomínanej
ulici nevieme.
9. Podnety:
 Podnet elektronicky zo dňa 19.08.2013 vo veci odstránenia veľkých stromov:
Na ulici Slovanskej 11, 12, 13 rastú veľké stromy, myslím, že sú to agáty. Dlhé roky
sa o ne nik nestará. Padajú z nich listy, kvety a tým znečisťujú autá a parkovisko.
Taktiež to sú alergény a v neposlednom rade tak clonia, že v izbe a kuchyni aj za
bieleho dňa musíme svietiť, keď chceme čítať, variť a pod.. Chceme Vás požiadať o
výrub týchto stromov a nasadenie iných, menej košatých drevín. Poprípade aspoň o
orezanie vetiev a celkové zmenšenie týchto stromov.
 Ako domovníčka na Karpatskej ul.1, dávam podnet v mene celého paneláku ul.
Karpatská č. 1, 2, 3 na výrub a orezanie stromov a to: brezy v počte 15 ks , ktoré sa
nachádzajú z prednej časti paneláku a smrek 1ks, ktorý sa nachádza v zadnej časti
paneláku. Stromy boli spontánne nasadené v roku 1981 svojpomocne obyvateľmi
paneláku tak blízko budovy (paneláka), že dreviny začali poškodzovať okolie
objektu. Štát vtedy výsadbu zelene neriešil. Stromy sú prestarnuté, choré, vytvárajú
prekážky (padanie suchých konárov), zamedzujú prístup svetla do bytov, hlavne na
nižších poschodiach, nálet hmyzu, plesnenie obvodového múra, zhoršujú životné
podmienky obyvateľov. Ohrozujú zdravie a majetok. V čase vegetácie škodí, je to
silný alergen. Je z nich veľký neporiadok, či už na oknách alebo po odkvitnutí
nielen v okolí, ale aj v bytoch keď sú otvorené okná. Brezy sú tak vysoké, že ich
výška dosahuje 6-7 poschodie a keď fúka veľký vietor, vrážajú nám do okien, čo
hrozí rozbitie okien a je to nie malá škoda. Náš názor je, že brezy do prídomovej
zelene nepatria. Sem patria nízkokmenné okrasné dreviny a kríky, čo by sme boli
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radi, keby sa takéto zrealizovali po odstránení briez a smreka za panelákom, ktorý
tiež znepríjemňuje a zhoršuje podmienky bývania. Aj smrek je zasadený v
bezprostrednej blízkosti paneláka, a jeho výška dosahuje už 3-4 poschodie.
Myslíme, že existujú nejaké normy, ktoré hovoria o množstve svetla, ktoré máme
mať v byte. Tento podnet bude podaný aj na odbor životného prostredia s podpismi
dotknutých občanov, kde už okliesnenie 3ks smrekov je v riešení.
Odpoveď OŽP:
 Pracovníci Mestského úradu v Žiline vykonali ohliadku predmetných drevín a zistili,
že sa jedná o 3 ks dreviny druhu sofora (Styphnolobium japonicum). Dreviny sú v
dobrom zdravotnom stave, nepoškodené, bez náznakov destability a dostatočne
vzdialené od bytového domu. Predmetné stromy boli v nedávnej minulosti ošetrené
orezaním. Dreviny majú okrem ekologických funkcií aj sociálnu, krajinotvornú a
architektonicko-estetickú funkciu. Podľa § 47 ods. 3 druhá veta zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny „Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených
prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a
vplyvov na zdravie človeka...“ Podľa § 17 ods. 12 vykonávacej vyhlášky č. 24/2003
Z. z. musí správny orgán prihliadať na „druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a
význam pre životné prostredie“. Vzhľadom na skutočnosti zistené pri ohliadke,
Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia nevidí
opodstatnenie vo výrube drevín. Na orezanie uvedených drevín taktiež nie je dôvod.
Odrezanie vrcholca stromu (skrátenie koruny) znamená jeho nenávratné poškodenie.
Zmenšenie listovej plochy znižuje tvorbu živín, ktoré sú potrebné k rastu koreňov a
k udržaniu vitality stromov. Navyše takto vzniká rana, ktorá je miestom pre
vniknutie infekcie spôsobenej hmyzom alebo hubami. Drevina sa oslabuje a stáva sa
nebezpečnou. Ak sú na sídliskách stromy a kry, ktoré majú silný alergénny
potenciál, ale inak sú zdravé, neodporúčame ich výrub, lebo plnia mnoho ďalších
užitočných funkcií. Každý druh má svoju dobu životnosti a po jej uplynutí máme
možnosť staré dreviny nahradiť novými, a to už zo sortimentu nealergénnych
druhov.
 K výrubu na Karpatskej ulici č. 1-3 bola už odoslaná písomná odpoveď správcovi
budovy - Mariana Tomašeková, Karpatská 1, 010 08 Žilina.
10. Podnet:
Odstrániť na celom území Mesta nezákonne umiestnené billbordy.
Odpoveď odbor právny: Po niekoľkých rokoch snahy o riešenie súdmi i inými menej
štandardnými riešeniami sme dospeli k poznaniu, že bez zmeny legislatívy v SR to nie je
možné.
11. Podnety:
 Kúpiť Športovú halu na ul. Vysokoškolákov firmám Žilina real, s.r.o. a HB Reavis,
budú majitelia iba dočasne.
 Kúpiť oplotený pozemok vedľa plavárne firmami Žilina real, s.r.o. a HB Reavis.
 Zrekonštruovať Dom Techniky spoločnosťou IPBS. Rekonštrukciu financovať
prostredníctvom Žilinská developerská, s.r.o., ktorá už na Žiline zarobila viac ako
dosť.
 Kúpiť pozemok za Kauflandom na ul. Vysokoškolákov a firme Žilina real s.r.o.
tento pozemok dať zmeniť na trávnatú plochu.
 Vedľa River clubu oplotiť pozemok 30x30 m firmou, ktorú vyberie mesto a tam sa
osadia lavičky a verejný tenisový alebo bedmintonový kurt.
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 Kúpiť budovu Europalace týmito firmami: Žilina Invest s.r.o., Žilina real s.r.o., nech
to dajú do poriadku.
Odpoveď odbor právny: V dohľadnom horizonte určite nerealizovateľné.
12. Podnet:
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: „Zabrániť zriadenie
Herne.“
Odpoveď odbor kultúry: V tejto veci komunikujeme s petičným výborom a vieme
zariadiť veci len v medziach platnej legislatívy SR.
13. Podnet:
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.
Odpoveď odbor sociálny: Riešil odbor školstva.
14. Podnet:
Na sídlisku Vlčince postaviť dve nízko nákladové mestské nájomné bytovky, 5
poschodové s troma vchodmi, každá s trojizbovými bytmi o výmere 75 m², so
štvorizbovými bytmi o výmere 80 m², s balkónmi, pivničnými priestormi aj garážami
pre početnejšie rodiny s nižším príjmom. Postaví ich firma SKYBau, zafinancuje firma
Žilinská developerská, s.r.o..
Odpoveď odbor bytový: Mesto Žilina uvažuje o výstavbe mestských nájomných
bytov aj v lokalite Vlčince.
15. Podnet:
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: „Zabrániť zriadenie
Herne.“
Odpoveď odbor stavebný: Aj krčma je len občianska vybavenosť. Ak sú splnené
všetky zákonné podmienky (napr. Súlad s územným plánom...), stavebný úrad nemá
kompetencie takéto zariadenie nepovoliť).
16. Podnety:
 Zbúrať dva domy pod Vlčincami.
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 Na ulici Vysokoškolákov postaviť obchodné centrum IKEA, vedľa predajne áut
Citroen.
 Uskutočniť rekonštrukciu, alebo zbúrať tzv. Centrum na Vlčincoch.
 Postaviť polyfunkčnú budovu na sídlisku Vlčince (alebo zrekonštruovať obchodné
centrum na ul. Vysokoškolákov), ktoré by pozostávalo minimálne z troch podlaží
garáží pre obyvateľov sídliska, ďalej by tam mali byť aspoň tri koncertné sály, a
potom už len kaviarne a terasy. Postaví to firma BCI s.s. a financovať to bude
Žilinská developerská, s.r.o..
Odpoveď odbor stavebný:
 Treba konkretizovať ktoré domy. Aspoň foto.
 Stavebný odbor nevie nariadiť spoloč. IKEA aby tu postavila pobočku. Treba sa
obrátiť s požiadavkou na ňu.
 Momentálne nie je žiadna rekonštrukcia naplánovaná.
 Na takúto investíciu momentálne nemá mesto finančné prostriedky.
17. Podnet:
V prípade výstavby OC BILLA investor by mal vybudovať aj vybavenosť v okolí
cyklotrás a v súbehu s I/18 podľa územného plánu.
Odpoveď odbor stavebný:
V prípade výstavby OC BILLA bol investor Mestom zaviazaný k revitalizácii okolitej
zelene odstránením veľkého množstva odpadu z CO krytov, ako aj odstránenie
samotných CO krytov. Výstavba OC BILLA zatiaľ nebola povolená.
18. Podnet:
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.
Odpoveď odbor dopravy:
Po dopravnej stránke to nie je možné zabezpečiť. Parkovacie miesta sú verejne
prístupné a môže ich využívať každý v zmysle pravidiel cestnej premávky.
19. Podnet:
Žiadam zverejniť vykonané čiastkové práce generelu dopravy, v akom štádiu je
generel, čo sa doteraz urobilo pretože dlho trvá to, o čom boli ľudia informovaní na
stretnutí vedenia mesta s občanmi pred rokom. Pre jednosmernú ul. Slovanskú sme
navrhovali 45° parkovanie, niečo podobné ako pred Kazačkom. Na našu petíciu
parkovania na ul. Slovanskej, ktorú sme dali pred niekoľkými rokmi, bolo odpovedané,
že nie sú financie a parkovanie bude riešené v rámci generelu dopravy ako výhľadový
program do r. 2025 v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Nie sú nám známe výstupy
čiastkových prác z tohto programu parkovania, aj keď je nám známe, že Solinky budú
v rámci mestských časti riešené ako prvé. Je potrebné technické riešenie tohto
problému a treba prizvať do riešenia veci bytových správcov, prípadne iné subjekty.
Odpoveď odbor dopravy:
Momentálne sa vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávateľa Územného generelu
dopravy, pretože žiadať adresovaná na Ministerstvo financií SR o udelenie výnimky zo
zákona o verejnom obstarávaní bola zamietnutá (výnimka sa týkala priameho zadania
na ŽU v Žiline). Súťažné podklady sú spracované a zadanie odsúhlasené MZ v Žiline.
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20. Podnet:
Ústny podnet zo dňa 07.11.2013 vo veci odpadových košov a lavičiek: V priestore pred
školou na Varšavskej ul. a malý parčík nachádzajúci sa v smere z ul. Matice
slovenskej, medzi ulicami Berlínskej a Ľubľanskej (Vlčince II) treba zabezpečiť
odpadovými košmi a lavičkami.
Odpoveď odbor dopravy:
Vzhľadom na fenomén sídlisk, že v okolí lavičiek sa zdržuje mládež a neprispôsobiví
občania, ktorí robia hluk, poškodzujú mobiliár a robia neporiadok, s úpravou danej
lokality neuvažujeme.
21. Podnet:
Na odporučenie OZ Papavero predkladám vám návrh na odstránenie nedostatkov na
ihrisku pred naším panelákom Piešťanská 2992. Prevádzkou ihriska nedostatočne
zabezpečeného, vznikajú škody na majetku obyvateľom uvedeného paneláku (vchod 11
a 12). Poškodená sieť na bránke, nízka a potrhaná sieť ochranná, ktorá je položená
ihneď za bránkou nestačia zachytávať lopty a tak tieto smerujú na zaparkované vozidlá.
Navrhujeme pravidelnú opravu sietí ako aj posunutie ochrannej siete smerom ku
parkovisku, čo by značne znížilo razantnosť striel futbalistov. Tieto úpravy by neboli
také nákladné ako oprava bočného zrkadielka na aute (to stojí cca 150,00 €). OZ
Papavero na tieto opravy nemá financie. Za vybavenie vopred ďakujem.
Odpoveď odbor dopravy:
Uvedené opravy budú realizované po ukončení zimnej služby na jar 2014.
22. Podnet:
Chcel by som poukázať na stav detského ihriska na Vlčincoch 2 (medzi Ústeckou a
Pittsburskou). Na to, že to patrí medzi najväčšie sídliská v Žiline, tak to vyzerá dosť
biedne. Bolo by potrebné niečo podniknúť voči vandalom. Ja neviem, oplotiť ihrisko,
...., možno častejšie hliadkovanie mestskej polície ... . Je dosť smutné, keď prídete na
detské ihrisko a musíte dieťaťu vysvetľovať, že tamto a tamto nemôže, pretože sú to
odpadky atď.. Keby sa dosypal štrk okolo preliezky, ako to bolo predtým, bolo by to
super. Je to dosť nebezpečné, pretože detičky sa o to zakopávajú a padajú. Ďakujem za
pochopenie a verím, že sa s tým niečo bude dať robiť.
Odpoveď odbor dopravy:
Okolie detského ihriska je upratované priebežne cez pracovníkov aktivačných činností.
Doplnenie štrku bude zrealizovaná pred spustením sezóny detských ihrísk.
23. Podnet:
Upraviť stojisko na zastávkach MHD zámkovou dlažbou v centre mesta aj na
sídliskách firmou Žilinské komunikácie a.s..
Odpoveď odbor dopravy:
Opravy prebiehajú postupne podľa poradia dôležitosti, pričom práve zámková dlažba je
najhorší podklad zo všetkých - praxou overené.
24. Podnet:
Pri zastávke Zvolenská vymeniť zábradlie za hliníkové a natrieť ho na zeleno-žlto.
Odpoveď odbor dopravy:
Z dôvodu hospodárnosti pokladáme podnet za neakceptovateľný z dôvodu možnej
krádeže hliníkového zábradlia.
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25. Podnet:
Prerobiť parkovacie miesta na Vlčincoch na dvojradové tak, aby sa dalo parkovať zo
šikma, a to na ulici Černovská, Pitsburgská, vedľa pohostinstva na ul. Tulská,
Borodáča, vedľa chodníka na ul. Ľubľanská, vedľa škôlky, oproti gymnáziu Varšavská,
na Berlínskej, oproti Niké, na Dobšinského pri druhom paneláku, pri chodníku zo
šikma, pri treťom paneláku, na začiatku pri prašiaku, oproti lekárni, rovnako aj na ul.
Slovanská, Kubínska, Martinská, Rosinská, Karpatská a pri výmeničke na Tatranskej,
takisto na parkovacích miestach na celom sídlisku osadiť ku každému parkovaciemu
miestu označenie s EVČ auta, ktoré tam bude parkovať.
Odpoveď odbor dopravy:
Štúdie úpravy parkovacích plôch a aj PD úprav celých ulíc vrátane stavebných
povolení sú pripravené. Na realizáciu však chýbajú financie.
26. Podnet:
Na moste ponad Košickú z Vlčiniec natrieť zábradlie vo farbách mesta, z vonkajších
strán na zeleno a z vnútorných na žlto. Podobne aj na moste na Vlčincoch 1 ponad
Hlbokú, z vnútornej strany na žlto, z vonkajšej strany na zeleno, nátery zrealizuje firma
Žilinské komunikácie a.s..
Odpoveď odbor dopravy:
Tento rok sa pripravuje projektová dokumentácia na generálne opravy mostov v meste
Žilina, pričom aj mosty ponad Hlbokú cestu sú do nej zahrnuté. Z dopravno
bezpečnostného hľadiska je potrebný náter červený a biely - v zmysle STN.
27. Podnet:
Postaviť polyfunkčnú budovu na sídlisku Vlčince (alebo zrekonštruovať obchodné
centrum na ul. Vysokoškolákov), ktoré by pozostávalo minimálne z troch podlaží
garáží pre obyvateľov sídliska, ďalej by tam mali byť aspoň tri koncertné sály, a potom
už len kaviarne a terasy. Postaví to firma BCI s.s. a financovať to bude Žilinská
developerská, s.r.o..
Odpoveď odbor dopravy:
Vzhľadom k tomu, že uvedená budova nepatrí metu Žilina, nie je v možnostiach riešiť
takéto úpravy a zásahy do majetku.
28. Podnet:
Vyasfaltovať chodník vedľa obrubníka Matice Slovenskej (konečná) až po zastávku
Matice Slovenskej (nástupná) v dĺžke 7 km aj s čiarami pre cyklistov firmou Žilinské
komunikácie, a.s..
Odpoveď odbor dopravy:
Realizovať cyklotrasy je možné len v zmysle územného plánu mesta, toto vedenie
pozdľž hlavnej tepny nie je v územnom pláne zahrnuté.
29. Podnet:
Vyasfaltovať chodníky na sídlisku Vlčince 1, 2, 3 aj 4, všade tam, kde nie sú
vyasfaltované firmou Žilinské komunikácie, a.s..
Odpoveď odbor dopravy:
Vzhľadom na nedostatok financií riešime len havarijné stavy a do súvislej
rekonštrukcie pôjdeme až po zabezpečení finančného krytia.
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30. Podnet:
Navrhujem osadiť lavičky na sídlisku Vlčince 1, 2, 3 aj 4 pri panelákoch, všade tam,
kde nie sú osadené firmou, ktorú vyberie mesto.
Odpoveď odbor dopravy:
Nie je možné ani z pohľadu financií, ani z pohľadu priestorových možností umiestniť
lavičky, kde koho napadne. Riešime však osadenia lavičiek na základe konkrétnych
podnetov občanov, kde máme ich súhlas, resp. súhlas zástupcov samosprávy.
31. Podnet:
Na mieste po odstránení stánku ul. Dobšinského oproti predajni Koruna a Lekárni
zostala diera v asfalte. Túto dieru treba vyasfaltovať.
Odpoveď odbor dopravy: Realizácia na jar 2014.
32. Podnet:
V nadväznosti na už zrealizovanú výmenu asfaltového povrchu detského ihriska na
ulici Vojtaššáka, by som Vás chcel požiadať o pomoc, resp. o informáciu, na koho sa
obrátiť s opravou, resp. výmenou 2 ks osvetlenia v tesnej blízkosti tohto detského
ihriska. Keďže sa dni pomaly skracujú, dajú sa športové aktivity uskutočňovať len v
čase, keď je vidno, čo čoskoro bude len do cca 16,00 h, teda v čase, keď mnohí z nás
ešte len končia v práci. Chcel by som navrhnúť, aby sa existujúce 2 pouličné osvetlenia
vymenili za svietiace telesá, ktoré by mali reflexnú časť obrátenú smerom na asfaltovú
plochu, prípadne svietiace telesá zosilniť, samozrejme za predpokladu, že to nebude
otravovať byty v okolí.
Odpoveď odbor dopravy:
V tomto prípade si treba počkať na celkovú rekonštrukciu verejného osvetlenia, ďalšiu
etapu, ktorá je však závislá od finančných možností mesta.
33. Podnet:
Vlčince I, križovatku ul. Sv. Svorada a Benedikta s ul. Černovskou pod reštauráciou
Tulák je potrebné zabezpečiť osadením vypuklého zrkadla z dôvodu bezpečného
vjazdu do križovatky, čím sa zabráni mnohým dopravným kolíziam.
Odpoveď odbor dopravy:
ODI na základe obhliadky dňa 16.1.2014 súhlasí s osadením dopravného zrkadla realizácia na jar 2014.
34. Podnet:
V priestore ľavá bočná strana paneláku na ul. Karpatská č.1, kde vedie cesta k
bezbarierovým bytom za panelákom je v čase dažďov plno vody. Táto stojaca voda
niekedy siaha až k nášmu vchodu č. 1 a vtedy týmto priestorom nie je možný prechod
pešo. Ďakujem za vyriešenie týchto vecí.
Odpoveď odbor dopravy:
Jedná sa o okapový chodník, ktorý má riešiť správca bytového domu, je to mimo
kompetencie mestského úradu.
35. Podnet:
Presne oproti vchodu č. 3, ul. Karpatská 3 je jediný prechod, ktorý vedie chodcov na
druhú stranu cesty. I napriek tomu, že slúži ako chodník, parkujú tam autá. Preto
žiadam zabezpečiť tento chodník betónovým kúželom na zabránenie parkovania na
tomto mieste.
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Odpoveď odbor dopravy:
Požiadavke bude vyhovené v jarných mesiacoch 2014.
36. Podnet:
 Zrekonštruovať Dom Techniky spoločnosťou IPBS. Rekonštrukciu financovať
prostredníctvom Žilinská developerská, s.r.o., ktorá už na Žiline zarobila viac ako
dosť.
 Športovú halu zrekonštruovať a vymeniť strešnú krytinu firmou RBR, s.r.o.,
financovať to bude Žilinská developerská s.r.o., ktorá si takto vykryje dlh u
Žilinčanov.
Odpoveď investičné:
Budovy nie sú vo vlastníctve mesta Žilina, navyše nie je možné aplikovať takýto
priamy výber dodávateľa prác.
Výbor MČ Vlčince
berie na vedomie vybavenosť jednotlivých podnetov občanov územného obvodu Vlčince.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Uznesenie č. 10/2014
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka
Borodáča 7, 010 08 Žilina, IČO: 37904965, na projekt „V bavlnenom kráľovstve“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám.
Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina, IČO: 37904965, na projekt „V bavlnenom kráľovstve“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť o dotáciu v čiastke 350,00 €
Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina, IČO: 37904965, na projekt „V
bavlnenom kráľovstve“. Požadovaná čiastka 350,00 € je viazaná z pohotovostného
fondu určeného pre poslanca pána Bohumila Kostolného na projekt „V bavlnenom
kráľovstve“. Požadované finančné prostriedky sú určené v oblasti predškolskej
výchovy pre vytváranie vhodných psycho-hygienických podmienok detí
predškolského veku. Účelom projektu je nákup detských obliečok a plachiet v počte
25 kusov a detských uterákov v počte 100 kusov. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí
s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou originálneho vyhotovenia tejto
zápisnice.
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II. schvaľuje dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Materskú školu,
Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina, IČO: 37904965, na projekt „V bavlnenom
kráľovstve“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

4.
Uznesenie č. 11/2014
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou školou,
Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt „Vševedkovia“
Výbor MČ Vlčince
I.

berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s
materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt
„Vševedkovia“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť o dotáciu v čiastke 350,00 €
Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064
na projekt „Vševedkovia“. Požadovaná čiastka 350,00 € je viazaná z pohotovostného
fondu určeného pre poslanca Ing. Patrika Gromu na projekt „Vševedkovia“.
Požadované finančné prostriedky sú určené v oblasti predškolskej výchovy pre
vytváranie podnetného prostredia detí predškolského veku v záujme o čítanie a
písanie. Účelom projektu je nákup didaktických pomôcok a autokorektívnych hier.
Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou
originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.

II. schvaľuje dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Základnú školu s
materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt
„Vševedkovia“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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5.
Uznesenie č. 12/2014
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu
materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, IČO: 36134228 na projekt
„Multimediálne vzdelávanie“
Výbor MČ Vlčince
I.

berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Špeciálnu základnú
školu a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, IČO: 36134228 na
projekt „Multimediálne vzdelávanie“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť o dotáciu v čiastke 355,00 €
Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy, J. Vojtaššáka 13, 010 08
Žilina, IČO: 36134228 na projekt „Multimediálne vzdelávanie“. Požadovaná čiastka
355,00 € je viazaná z pohotovostného fondu určeného pre poslanca MUDr. Štefana
Zelníka na projekt „Multimediálne vzdelávanie“. Požadované finančné
prostriedky sú určené vo vzdelávacej oblasti žiakov s ľahkým, stredným až
ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Účelom projektu je nákup IKT
techniky do troch tried a stropných držiakov na zachytenie dataprojektorov.
Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou
originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.

II. schvaľuje dotáciu vo výške 355,00 € z pohotovostného fondu pre Špeciálnu základnú
školu a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, IČO: 36134228 na
projekt „Multimediálne vzdelávanie“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

6.
Uznesenie č. 13/2014
k zrušeniu uznesenia č. 6/2014 zo dňa 06.02.2014 k žiadosti o dotáciu z pohotovostného
fondu pre MsHK Žilina a.s., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193 na projekt
„„Deti na hokej“- pre deti zo ZŠ Martinská Žilina – Vlčince“
Výbor MČ Vlčince
ruší
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uznesenie č. 6/2014 zo dňa 06.02.2014 k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre
MsHK Žilina a.s., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193 na projekt „„Deti na hokej“pre deti zo ZŠ Martinská Žilina – Vlčince“ z dôvodu nesprávne označeného subjektu, ktorý
žiada dotáciu.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

7.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 06. 03. 2014
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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