Zápisnica

z 10. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 06. 11. 2014
Prítomní:

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

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
06.11.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
2. Zamietnutie žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu
3. Aktuality
• Komunálne voľby 15.11.2014 od 7.00 do 20.00 h
4. Záver

1.
Uznesenie č. 34/2014

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
06.11.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
1. Elektronicky podnet zo dňa 06.10.2014:
1. Vizuálny smog je všadeprítomný, vo vnútri MHD sú reklamné plochy, ktoré sú
prázdne, no reklamné plagáty sú na oknách vo výške očí, takže je naozaj veľmi ťažké
sa reklame brániť. Prosím, akými pravidlami sa riadi umiestňovanie reklamy v MHD?
2. Rýchlosť vozidla - myslím, že pán šofér by mohol zobrať svoje dieťa do kočiara,
postaviť sa na jedno z dvoch miest na umiestnenie kočíka, a nechať sa viesť šoférom
rovnako necitlivým ako je on sám. Boli sme dvaja rodičia s kočiarmi, a pri jeho
rýchlosti, bolo naozaj ťažké udržiavať stabilitu. Stáli sme vo vlečnej časti hneď za
harmonikou, a bolo to ako na mori. Ja som to zvládal, ale maminka vedľa mňa mala
ťažkosti. Myslím, že by šoféri mali zohľadniť prítomnosť kočíkov v trolejbuse.
3.Výška tlačidla pre vozíčkara alebo rodiča s kočíkom. Hľadal som okrem toho
uvedeného na fotke aj ďalšie na stĺpiku, no nenašiel som. Autor myšlienky
umiestnenia počítal so sprievodnou osobou? Chcel by som vidieť dve nižšie osoby,
ktoré budú spolu s kočiarom ako hore dosiahnu.
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. na podnety odpovedal listom č. 1550001/2014/ÚR zo dňa 06.10.2014. List bude zverejnený ako príloha elektronicky
vyhotovenej zápisnice.
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2. Elektronicky podnet zo dňa 06.11.2014:
Chcem sa opýtať, či je zaznamenaný nejaký progres ohľadne chodníka, ktorý sme
navrhovali od hlbokej cesty k Hypertescu popri štvorprúdovke. Príloha je v emailu z 25.
augusta 2014.
Odpoveď odboru dopravy Mestského úradu v Žiline zo dňa 07.11.2014:
Na uvedenom mieste je spevnený chodník z asfaltového recyklátu, ktorý tam bol
navezený minulý rok. Na opačnej strane (v smere ku križovatke Hypertesco) bol chodník
týmto recyklátom spevnený tento rok. Vzhľadom na množstvo rozbehnutých projektov
na chodníky s inou úpravou tohto chodníka zatiaľ neuvažujeme.
3. Elektronicky podnet zo dňa 06.11.2014:
Chcem sa opýtať na jednu vec. Stále platí, že priechod pre chodcov od chodníka pri
Pošte 8 parkovisku a na ulicu Necseya bude vybudovaný budúci rok? Videl som sprejom
vytrasované niečo pozdĺž toho vychodeného chodníka ku pošte. Pred viac ako mesiacom
som Vám písal, že by som mal ešte jeden návrh alebo podnet k tomu. Nakoľko som mal
za to, že realizácia bude až v r. 2015, pre mesiac plný služobiek som sa nemal k tomu,
aby som svoj návrh vypracoval. V prílohe posielam zmenu - ide o presunutie chodníka
cez zeleň až k parkovisku - poza autá. Chápem, že od projektanta už jednu verziu hotovú
máte. Verím však, že je dobré zvažovať a diskutovať riešenia, aby boli prospešné pre čo
najväčšiu skupinu ľudí/chodcov. Pokiaľ by ste argumentovali tým, že aj tak budú ľudia
po trávniku chodiť - áno, máte pravdu - budú. Lenže, pokiaľ porovnáme bezpečnosť ľudí
prichádzajúcich zľava k pošte z vyšlapaným chodníkom, verím, že na závere sa
zhodneme. Čo sa týka priechod k parkovisku na ul. Necseya, tam by bola zmena max v
tom, že by nebolo zrušené parkovisko v strede, ale hneď prvé zľava. Myslím, že tam by
nemusela byť ani taká veľká úprava sklonu vzhľadom na výškovú kótu parkoviska.
Poslanecký výbor Vlčince: Návrh bude tvoriť prílohu elektronicky vypracovanej
zápisnice.
4. Ústne a telefonické opakujúce sa podnety, označené ako urgentné od posledného
zasadnutia:
• V priestore ul. Fullu chodníkom smerom k Hlbokej odstrániť staré topole. Ide
o urgentnú požiadavku, pretože nedávno sa zlomil nad chodníkom hrubý konár,
šťastie, že na chodníku nebol nikto. Ide však zimné obdobie, konáre vlahou a snehom
oťažejú a situácia sa môže opakovať. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné topole
odstrániť. Ak nie je možné, žiadame aspoň dôsledne a razantne odstrániť konáre.
• Za obyvateľov panelákov na ul. Karpatskej medzi ZŠ Karpatská a Domovom
sociálnych služieb žiadame odstrániť staré viac ako 30ročné brezy. Z briez sa nám
okrem semien dostáva cez balkóny a okná chrobač, také malé čierne chrobáky, ktoré
sa dostávajú aj do bytov a bojíme sa, že začnú napádať nábytok. Ak je potrebné, tak
staré napadnuté chrobačou brezy nahradiť inou vhodnou drevinou. Ďakujeme
a očakávame naozaj účinnú pomoc.
• Je potrebné vyspádovať plochu, kde sa drží dažďová voda v priestore pri
novovybudovanom parkovisku vedľa ZŠ Karpatská. Ide o neúnosnú situáciu, pretože
bráni chodcom, vozičkárom v tomto mieste prechádzať k budove hendikepovaných
osôb (sluchovo a zrakovo postihnutých) a obyvateľom vchodu č. 1 ul. Karpatská.
• Odstrániť staré listnaté stromy po celej dĺžke ul. Nanterská.
• Na ul. Tulská zrušiť ihrisko a nahradiť zeleňou s výsadbou vhodných stromov.
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• Obnoviť chodník na Vlčince II, oproti pizzerie Michaelo a Vlčince III, ul. Prešovská.
• Vysadiť „vres“ ul. Vysokoškolákov v priestoroch medzi OC Carefour a Kaufland.
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:
0
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.
Uznesenie č. 35/2014
k zamietnutiu žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu
Výbor MČ Vlčince
zamieta
žiadosť MŠ Borodáča 7, Žilina o dotáciu z pohotovostného fondu, z dôvodu vyčerpania
finančných prostriedkov pre rok 2014. Žiadateľovi sa týmto oznamuje, aby sa o dotáciu
uchádzal v roku 2015 z finančných prostriedkov určených pre územný obvod Vlčince na rok
2015.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Aktuality
• Komunálne voľby sa uskutočnia dňa 15.11.2014. Voliť bude možné v čase
od 7.00 h do 20.00 h. Ako voliči dostaneme dva hlasovacie lístky, jeden pre voľbu
primátora a druhý pre voľbu 7 poslancov v územnom obvode Vlčince (iné volebné
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obvody majú iný počet poslancov) a ešte dostaneme prázdnu obálku. Na
hlasovacom lístku pre voľbu primátora zakrúžkujeme len jedno poradové číslo. Na
hlasovacom lístku pre voľbu poslancov môžeme zakrúžkovať najviac 7 poradových
čísel. Potom oba hlasovacie lístky vložíme do obálky a následne do volebnej
schránky.
V Žiline o post primátora s uvedenými číslami sa uchádzajú títo kandidáti:
(zakrúžkujeme len jedno poradové číslo)
1. Martin Barčík, Mgr., 41 r., mediálny manažér, Žilina, Ústecká 1674/3, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
2. Peter Belinský, Ing., 46 r., manažér, Žilina, Lipová 1948/9, Kresťanskodemokratické
hnutie
3. Štefan Comorek, Ing., 51 r., podnikateľ, Žilina – Bytčica, Liesková 994/2A,
nezávislý kandidát
4. Igor Choma, Ing., 50 r., primátor, Žilina - Bytčica, Liesková 660/10, SMER –
sociálna demokracia
5. Róbert Kašša, Mgr., 39 r., šéfredaktor novín Žilinec, Žilina, Antona Bernoláka
2202/38, nezávislý kandidát
6. Eva Lajčiaková, Mgr., 54 r., ekonómka, politologička, Žilina, Karpatská 3106/3,
PRIAMA DEMOKRACIA
7. Peter Ondák, Mgr., 37 r., štátna služba – príslušník Policajného zboru SR, Žilina –
Trnové, Ovocinárska 302/23, nezávislý kandidát
8. Zdenka Radolcová, Mgr., 31 r., konateľka, Žilina, Hlinská 2581/15, nezávislá
kandidátka
9. Igor Ryban, 49 r., manažér, Žilina, Obežná 8563/2, nezávislý kandidát
10. Ján Slota, Ing., 61 r., živnostník, Žilina, Horný val 30/10, nezávislý kandidát
V územnom obvode Vlčince sa o post poslanca s uvedenými číslami uchádzajú títo
kandidáti: (zakrúžkujeme najviac 7 poradových čísel)
1. Jana Balvanová, 32 r., asistentka, Žilina, Polomská 1781/1, SMER – sociálna
demokracia, Strana zelených
2. Martin Barčík, Mgr., 41 r., mediálny manažér, Žilina, Ústecká 1674/3, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
3. Miroslava Bílková, 34 r., invalidná dôchodkyňa, Žilina, Karpatská 3500/10, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
4. Igor Cvacho, Ing., 53 r., výtvarník a dizajnér, Žilina, Ružová 2424/30,
Kresťanskodemokratické hnutie
5. Karol Čepec, 36 r., športový manažér, Žilina, Fatranská 3100/6, SIEŤ, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
6. Anna Čerňanová, Ing., 31 r., technička oddelenia kvality, Žilina, Jedlíkova 3429/12,
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA,
Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
7. Dušan Dobšovič, Ing., 43 r., manažér, Žilina, Gaštanová 3075/7, SMER – sociálna
demokracia, Strana zelených
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8. Milan Englárt, Ing. Mgr., 30 r., informatik, Žilina, Berlínska 1679/6, nezávislý
kandidát
9. Miroslav Faktor, Ing., 52 r., výskumný pracovník, Žilina, Do Medzilužia 194/11,
Slovenská ľudová strana
10. Jana Filipová, Mgr., 32 r., živnostníčka, tlmočníčka do posunkovej reči
nepočujúcich, Žilina, Karola Kmeťku 3149/6, nezávislá kandidátka
11. Jozef Gajdošík, Ing., 62 r., pedagóg, športový manažér, Žilina, Námestie Ľudovíta
Fullu 1666/12, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, NOVA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
12. Milan Gavlák, Ing., 65 r., konateľ, Žilina, Piešťanská 2991/7, Strana demokratického
Slovenska
13. Karol Gordík, JUDr., 61 r., advokát, Žilina, Nitrianska 1593/1, Kresťanská
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
14. Patrik Groma, Ing., 41 r., ekonóm, Žilina, Antona Bernoláka 2178/68, nezávislý
kandidát
15. Gabriela Hamalová, JUDr., 59 r., právnička, Žilina, Karpatská 3106/3, SMER –
sociálna demokracia, Strana zelených
16. Tomáš Hládek, 19 r., študent, Žilina, B. S. Timravy 950/12, Kresťanská
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
17. Katarína Hládeková, 42 r., podnikateľka, Žilina, B. S. Timravy 950/12, Kresťanská
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
18. Jozef Kapusta, 59 r., invalidný dôchodca, Žilina, Dobšinského 1605/6, nezávislý
kandidát
19. Róbert Konečný, MUDr., 52 r., praktický lekár, Žilina, Juraja Slottu 2714/12,
Slovenská národná strana
20. Bohumil Kostolný, Bc., 51 r., zamestnanec DPMŽ, Žilina, Berlínska 1679/3, SMER
– sociálna demokracia, Strana zelených
21. Peter Krpec, 54 r., konateľ spoločnosti, Žilina, Fatranská 3103/17, Kresťanská
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
22. Milan Ladiver, Mgr., 30 r., pedagóg, tréner, športovec, Žilina, Zvolenská 1778/14,
nezávislý kandidát
23. Eva Lajčiaková, Mgr., 54 r., ekonómka, politologička, Žilina, Karpatská 3106/3,
PRIAMA DEMOKRACIA
24. Martin Lipovský, 39 r., supervisor, Žilina, Popradská 2946/2, nezávislý kandidát
25. Ingrid Lippaiová, Ing., 47 r., dopravná inžinierka, Žilina, Tulská 1684/6, SMER –
sociálna demokracia, Strana zelených
26. Igor Liška, Ing., 34 r., dopravný inžinier, Žilina, Jána Vojtaššáka 3146/11, SMER –
sociálna demokracia, Strana zelených
27. Iveta Martinková, Mgr., 55 r., učiteľka, Žilina, Dobšinského 1598/15, nezávislá
kandidátka
28. Eva Nadányiová, Mgr., 51 r., trénerka, Žilina, Sv. Bystríka 1669/2, nezávislá
kandidátka
29. Tomáš Nemec, Ing., 26 r., elektroenergetik, Žilina, Karola Kmeťku 3149/6,
nezávislý kandidát
30. Martin Pecha, 32 r., čašník, Žilina, Karola Kmeťku 3165/9, NOVÁ DEMOKRACIA
31. Silvia Pekarová Ponechalová, Mgr., 36 r., riaditeľka, konateľka súkromného média,
Žilina, Gemerská 1776/5, nezávislá kandidátka
32. Miroslav Rusňák, 65 r., výtvarník, Žilina, Berlínska 1679/5, NOVÁ
DEMOKRACIA
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33. Igor Ryban, 49 r., manažér, Žilina, Obežná 8563/2, nezávislý kandidát
34. Peter Skotnický, Ing., 37 r., ekonomický manažér, Žilina, Tulská 1683/8, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
35. Ján Slatinský, 47 r., súkromný podnikateľ, Žilina, Nanterská 1680/15, nezávislý
kandidát
36. Terézia Straňáková, Mgr., 60 r., riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, Žilina,
Eduarda Nécseya 3169/4, SMER – sociálna demokracia, Strana zelených
37. Jozef Strna, Mgr., 28 r., športový manažér a tréner, Žilina, Majerská 3710/47,
nezávislý kandidát
38. Radomír Szabo, Ing., 44 r., riaditeľ spoločnosti, Žilina, Predmestská 1335/19,
Kresťanskodemokratické hnutie
39. Jozef Škultéty, Ing., 49 r., živnostník, Žilina, Zvolenská 1777/2,
Kresťanskodemokratické hnutie
40. Ondrej Šoška, 35 r., profesionálny športovec, Žilina, Karpatská 3106/1, nezávislý
kandidát
41. Miriam Šuteková, Mgr., 39 r., podnikateľka, občianska aktivistka, Žilina, Berlínska
1679/1, nezávislá kandidátka
42. Ľubomír Taška, Ing., 31 r., technický riaditeľ, Žilina, Petzvalova 3376/47, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, MOST – HÍD, Občianska konzervatívna strana
43. Lukáš Turiak, Bc., 23 r., študent, Žilina, Nanterská 3711/25, nezávislý kandidát
44. Martin Vrana, Ing., 39 r., aplikačný špecialista, Žilina, Fatranská 3102/15,
Kresťanskodemokratické hnutie
45. Ján Zajac, 63 r., penzista, Žilina, Piešťanská 2991/6, Kresťanská SLOVENSKÁ
NÁRODNÁ STRANA
46. Štefan Zelník, MUDr., PhD., 59 r., riaditeľ ŽILPO, s.r.o., Žilina, Veľkomoravská
8589/1, Slovenská národná strana
47. Marián Zrník, Mgr., 43 r., pedagóg, tréner, Žilina, Gerlachovská 3104/3, nezávislý
kandidát
48. Mária Žitná, Ing., 28 r., inšpektorka kvality, Žilina, Kubínska 1105/10, Slovenská
národná strana

4.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 06. 11. 2014
................................................................

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