Zápisnica
z 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 03. 04. 2014
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, Ing. Patrik Groma,
p. Bohumil Kostolný, (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
03.04.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
2. Zjednotenie poslaneckých zostatkových finančných podielov v podpornom fonde
3. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou školou,
Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt „Čo nás drží pokope“
4. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Športcentrum Žilina, Lieňová 15/9,
010 01 Žilina, Mojšová Lúčka, IČO: 37907166 na projekt „Siloví trojbojári
Vlčince“
5. Kamerový systém na Vlčincoch, I. etapa
7. Záver

1.
Uznesenie č. 14/2014
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
03.04.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
1. Elektronický podnet zo dňa 02.04.2014 vo veci dobudovania prechodov pre chodcov
a osadenie dopravného značenia na Vlčincoch IV
Tento podnet tvorí prílohu elektronického vyhotovenia tejto zápisnice.
1) priechod pre chodcov (vodorovné dopravné značenie V6a) na ulici Sv. Cyrila
a Metoda v dvoch jazdných pruhoch v smere na Obchodnú ulicu (v smere na kruhový
objazd pri OC Dubeň/Átrium), o vybudovanie chodníka cez zeleň medzi jazdnými
smermi, chodníka medzi jazdným pruhom a parkoviskom na ulici Karola Kmeťku a
vybudovanie priechodu pre chodcov cez parkovisko na ulici Karola Kmeťku k
najbližšiemu chodníku. Prikladám GPS súradnice: 49°12‘46.3“N 18°45‘36.0“E. Keď si
tieto súradnice otvoríte v google map, tak natočením funkciou Google Street View je
možné vidieť, často používaný vychodený chodník cez zeleň medzi jazdnými smermi,
ktorý som spomenul. Tiež prikladám fotografie. Vnímam ako veľmi dôležité práve na
tomto miestne vytvoriť prechod medzi chodníkom v priestore medzi jazdnými smermi
parkoviskom na ulici Karola Kmeťku. -31

Pohľad z parkoviska Karola Kmeťku:
Tento prechod je denne používaný počas celého roka za akéhokoľvek počasia. Občania,
najmä obyvatelia Vlčiniec využívajú tento prechod v oboch smeroch pre pripojenie sa na
ento chodník: -4- A smerujú ďalej väčšinou sem: TU považujem za veľmi dôležité
dokončiť začatý prechod pre chodcov doplnením vodorovného dopravného značenia V6a
– prechod pre chodcov a tiež ho doplniť zvislou dopravnou značkou A13 –. -5- „Pozor,
priechod pre chodcov“ alebo IP6 – Priechod pre chodcov; práve kvôli autám otáčajúcim
sa na tejto ceste v smere späť na ulicu Sv. Cyrila a Metoda. Chcel by som však aj
navrhnúť riešenie po vychodenej trase. Z laických rozhovorov som vyrozumel, že
priechod pre chodcov musí na oboch svojich koncoch naväzovať na existujúce chodníky,
aby mal kde začať a kam pokračovať pre prejdení cez cestu. Preto navrhujem postaviť
chodník cez zeleň medzi jazdnými smermi súčasne s prechodom pre chodcov. Pre
ilustráciu pôjdeme po chodníku v smere od Obchodnej ulici na ulicu Sv. Cyrila a
Metoda, -6- Teraz v smere z najbližšieho chodníka na ulici Karola Kmeťku: -7Komunikoval som tento svoj návrh s priateľmi z Vlčiniec a navrhli doplniť ešte priechod
cez jazdný smer od ulice Obchodnej na ulicu Sv. Cyrila a Metoda tak, aby bolo možné
zájsť na ulicu Timravy. -8- Vnímam ako možné dve varianty, ktoré však zo svojho
hľadiska neviem investične ani technicky zhodnotiť, preto: Variant 1 – je lepšie z
hľadiska bezpečnosti chodcov a áut prichádzajúcich zľava od Obchodnej ulice:
Vodorovné značenie V6a v smere od stredového zeleného pásu k ulici B.S. Timravy, kde
sa napojí na chodník pomedzi značku a stromy. Variant 2: Vodorovné značenie V6a v
smere od stredového zeleného pásu k ulici B.S. Timravy, kde sa napojí na chodník medzi
krajnicou a svahom. -92) priechod pre chodcov na Obchodnej ulici, oproti budove Telecomu. V tejto budove
sídli tiež Pošta 8. a) Ide v podstate o vybudovanie vodorovného dopravného značenia
V6a cez oba jazdné pruhy (smery), kúsok chodníka cez zeleň medzi cestnou
komunikáciou a parkoviskom, zrušenie dvoch parkovacích miest a vodorovné dopravné
značenie na parkovisku od chodníka ku chodníku pozdĺžne k parkovisku. Zdôvodňujem
to tým, že denne týmto miestom prechádza množstvo ľudí na poštu, študenti na VŠ, či
zas späť v opačnom smere. Za 3 minúty, ktoré som tam stál a fotil, som zachytil dvoch
mladých mužov, ktorí prešli cez cestu (opýtal som sa, či majú v pláne prejsť cez cestu,
teda cez ňu prešli bez môjho zásahu. Fotil som ich od chrbta s ich dovolením). Foto viď
nižšie. Rovnako nebezpečné je to pre mamičky s kočíkmi, ktoré tadiaľto prechádzajú cez
cestu. Nie na mieste, kde priechod navrhujem (tadiaľ sa nedá prejsť s kočíkmi na
parkovisko), ale tak, ako som naznačil nižšie. Vzhľadom nato, že pracujem vo vedľajšej
budove, je vidieť tento jav často. Je to nebezpečné, preto niektorí šoféri zastavia a
nechajú mamičky prejsť, čo tiež nie je úplne fajn, lebo šofér oproti alebo za ním
nerozumie, prečo sa tak deje. Tu by som rád pripomenul, že dva najbližšie priechody pre
chodcov sú 1) pri zastávke MHD Poštová a pred kruhovým objazdom pri OC
Dubeň/Átrium. Ešte horšia situácia je v opačnom smere, kedy od pošty je treba prejsť
späť, pretože nie je vidieť, či niečo prichádza zľava. -10- V tomto smere majú problém aj
autá, pretože nevidieť, čo prichádza zľava. Je nutné sa postaviť až do hlavnej cesty, aby
bol dosiahnutý náležitý rozhľad potrebný na vjazd do križovatky. Navrhujem preto
osadiť na roh križovatky oproti osadiť kruhové zrkadlo. -11- -12- -13Môj návrh v smere od budovy Telecomu:
Lenže, pás zelene má veľký sklon medzi vozovkou a parkoviskom: Preto si táto úprava
bude zrejme vyžadovať zmiernenie sklonu chodníka, teda vytvoriť výsek smerom do
parkoviska v primeranom sklone a zarovnať ho s výškou parkoviska vo vzdialenosti 1,72m od obrubníka parkoviska: -14- -15- Pohľad v smere od panelákov: Priechod pre
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chodcov cez parkovisko sa pripojí na chodník pozdĺž parkoviska a na chodník kolmý k
chodníku pozdĺž parkoviska. -16- b) Vzhľadom na moju nespôsobilosť v tejto oblasti
vyčísliť takúto investíciu, prikladám druhú možnosť pre priechod pre chodcov v tejto
situácii.
2. Podnet vo veci parkovania na ul. Černovská
Žiadam opätovne prehodnotiť pôvodný projekt vo veci dopravného riešenia Vlčince I.
a postupovať podľa schváleného projektu, podľa ktorého mal byť jednosmerný prejazd
a ustálené parkovacie miesta. Pre neúnosnú situáciu na kúsku ulice Černovská od
križovatky z hlavnej ulice Sv. Cyrila a Metóda po križovatku k ulici Sv. Svorada
a Benedikta je potrebné osadiť dopravnú značku „Zákaz zastavenia“, lebo tam
neprejdú dve vozidlá z dôvodu bočne parkujúcich vozidiel. Osadením značky sa na
tomto kúsku ulice ustália parkovacie miesta a trošku sa vyrieši akútny problém pri
prejazde v tomto mieste.
3. Podnet vo veci dopravného riešenia Slovanskej cesty:
Žiadam informáciu, či sa Slovanská cesta bude riešiť podľa projektu z r. 2010, podľa
ktorého by jeho realizácia znamenala vysoké finančné náklady. Navrhujem 45°
parkovanie pozdĺž celej ulice.
4. Podnety vo veci zníženia dane z nehnuteľností a vo veci parkovania:
 Ako zástupca vlastníkov bytov v obytnom súbore Arboreum na Obežnej ulici žiadam
zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností znížením sadzby za
podzemné garáže nachádzajúce sa pod obytným domom, teda podzemné garáže.
Teraz je výška stanovená za garáž ako samostatnú nehnuteľnosť. Navrhujem tieto
priestory pod obytným domom posudzovať ako nebytové priestory.
 Žiadam zmenu vodorovného značenia pre motorové vozidlo ZŤP, ul. Zvolenská 11.
Ide o priestor, kde ešte asi pol metra je nevyužitý pre ukončenie parkovania, nasleduje
obrubník, v tomto priestore pri obrubníku už na nevyznačenom priestore pre ZŤP sa
nachádza aj poklop nad podzemnou šachtou. Preto tento priestor využívajú dve autá
pod 45° parkovaním, jedno z nich je ZŤP. S poukazom na uvedené, žiadam upraviť
vodorovné značenie tak, aby v tomto priestore legálne mohli parkovať dve vozidlá
bez záberu vyhradeného miesta pre parkovanie ZŤP.
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:
1 (MUDr. Zelník )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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2.
Uznesenie č. 15/2014
k zjednoteniu poslaneckých zostatkových finančných podielov v podpornom fonde
V roku 2014 boli z mestského rozpočtu pre Mestskú časť Vlčince pridelené finančné
prostriedky v čiastke 3000,00 € do podporného fondu. Na každého poslanca tak pripadla
čiastka 428,57 €. Postupným čerpaním ku dňu 06.03.2014 zostala nevyčerpaná čiastka
každému po 78,57 € poslancom JUDr. Hamalovej, Ing. Bačíkovi, Ing. Gromovi, p.
Kostolnému, čiastka 80,57 € Mgr. Kaššovi a 73,57 € MUDr. Zelníkovi. Čiastku 428,57 €
Mgr. Straňáková zatiaľ vôbec nečerpala. Celkom k označenému dňu v podpornom fonde aj
s nevyčerpanou čiastkou Mgr. Straňákovej zostalo celkom 897,00 €. Z dôvodu účelného
využitia celkovej čiastky je potrebné zjednotiť zostatky tak, aby požadované a prideľované
financie nepredstavovali drobné centy a uľahčilo sa tým čerpanie v celkom pridelenej
čiastke 3000,00 € za rok. S poukazom na uvedené vyplýva, že k dnešnému dňu
poslanecký výbor č. 4 Vlčince v podpornom fonde má 897,00 €.
Výbor MČ Vlčince
schvaľuje zjednotenie poslaneckých zostatkových finančných podielov v podpornom
fonde v celkovej čiastke 897,00 € ku dňu 03.04.20014.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Uznesenie č. 16/2014
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou školou,
Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt „Čo nás drží pokope“
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 „Čo
nás drží pokope“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť o dotáciu v čiastke 428,57 €
Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064
na projekt „Čo nás drží pokope“. Požadovaná čiastka 428,57 € je viazaná
z pohotovostného fondu určeného pre poslankyňu Mgr. Teréziu Straňákovú
a zároveň na pohotovostný fond určený pre mestskú časť Vlčince na projekt „Čo nás drží
pokope“. Požadované finančné prostriedky sú určené v oblasti vzdelávania žiakov
v predmete biológie. Účelom projektu je nákup ohybnej kostry človeka a trojdielnej
lebky človeka. 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 428,00 € z pohotovostného fondu pre Základnú školu s
materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064 na projekt „Čo
nás drží pokope“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

4.
Uznesenie č. 17/2014
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Športcentrum Žilina, Lieňová 15/9,
010 01 Žilina, Mojšová Lúčka, IČO: 37907166 na projekt „Siloví trojbojári Vlčince“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Športcentrum Žilina,
Lieňová 15/9, 010 01 Žilina, Mojšová Lúčka, IČO: 37907166 na projekt „Siloví
trojbojári Vlčince“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť o dotáciu v čiastke 500,00 €
Športcentra Žilina, Lieňová 15/9, 010 01 Žilina, Mojšová Lúčka, IČO: 37907166 na
projekt „Siloví trojbojári Vlčince“. Požadované finančné prostriedky sú určené
v športovej oblasti pre športovcov z Vlčiniec, ktorí reprezentujú Žilinu na
Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji, na Majstrovstvách Slovenska v tlaku
na lavičke a budú sa pripravovať na Majstrovstvá Európy a sveta. Účelom projektu
je nákup dresov, bandáže, topánok a opaskov. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí
s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou originálneho vyhotovenia tejto
zápisnice.
II. schvaľuje dotáciu vo výške 469,00 € z pohotovostného fondu pre Športcentrum Žilina,
Lieňová 15/9, 010 01 Žilina, Mojšová Lúčka, IČO: 37907166 na projekt „Siloví
trojbojári Vlčince“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

5.
Po opakovaných požiadavkách obyvateľov Vlčiniec o kamery pre zabezpečenie
pokojného života na tomto sídlisku podarilo sa Mestskej polícii s vedením Mesta Žiliny
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zabezpečiť sídlisko kamerovým systémom. Za týmto účelom prebehlo dňa 01.04.2014
jednanie JUDr. Gabriely Hamalovej, predsedkyne poslaneckého výboru č. 4 Vlčince na
Mestskej polícii v Žiline. Uskutoční sa I. etapa realizácie 7 kamier na sídlisku Vlčince,
predbežne s určením termínu ukončenia do júna 2014. Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince
týmto vyzýva obyvateľov Vlčiniec o spoluprácu a strpenie úkonov potrebných pre
realizáciu kamerového systému na Vlčincoch. Za pochopenie ďakuje.

6.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 03. 04. 2014
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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