
Zápisnica zo zasadnutia výboru mestskej časti Vlčince,  

konaného dňa 20 . 9. 2019 

 

Prítomní poslanci: Jana Filipová, Ondrej Šoška, Patrik Groma, Martin Barčík, Iveta 

Martinová. 

Ospravedlnení poslanci: Miriam Šuteková. 

Neprítomný poslanec: Róbert Kašša. 

Prítomní obyvatelia: Ing. Hana Tokárová, Ing. Vladimír Tokár, Margita Brezániová 

Prítomní príslušníci MsP: Miloš Tomašec  ̶  veliteľ okrsku Vlčince Mestskej polície Žilina, 

Peter  Mišejka  ̶  náčelník MsP Žilina. 

Program: 

1. Podnety občanov 

2. Návrhy poslancov 

 

1. 

Podnety občanov 

Margita Brezániová: Poskytla ucelenú informáciu o spore na Krátkej ulici a navrhla zrušiť 

odpredaj verejného priestranstva susedovi Pavlovičovi. Na stretnutí sa pani Brezániová 

dozvedela, že primátor Peter Fiabáne už podpísal kúpnu zmluvu aj keď bola dohoda, že sa touto 

záležitosťou budú ešte zaoberať poslanci na septembrovom zastupiteľstve.  

 

Pani Brezániová oznámila poslancom, že pán Pavlovič požiadal MsÚ o výrub ovocného stromu 

– orech. Poslanci vykonali prieskum na mieste a vzniesli námietky priamo na MsÚ. Vedúci 

odboru životného prostredia p. Vidra oznámil poslancom, že vo veci výrubu bolo už rozhodnuté 

v prospech výrubu stromu.  

 

Ing. Hana Tokárová, Ing. Vladimír Tokár: Upozornili na nelegálnu stavbu (prístrešok) 

a spôsob parkovania v ich susedstve. Poslanci vykonali prieskum na mieste a prítomný 

príslušníci MsP zabezpečili prijatie oznámenia. MsP odstúpila oznámenie na MsÚ vedúcemu 

odboru stavebného - JUDr. Roman Dolejší. 

Znenie oznámenia: Na základe podnetu občana zo stretnutia občanov s poslaneckým výborom 

za sídlisko Vlčince zo dňa 5. 9. 2019, Vám vzhľadom na vecnú príslušnosť pre posielam na 

posúdenie fotodokumentáciu prístreška garáže na ulici Krátka č. 1647/3 v Žiline na parcele KN-

C 5344/60 vo veci podozrenia z nedodržania ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb., 

ktorého podľa výpisu z katastra nehnuteľností je vlastníkom p. Peter Valko, bytom Krátka č. 

1647/3 Žilina. 



 
 

2. 

Návrhy poslancov 

 

Poslankyňa Iveta Martinková  predniesla návrh na rozšírenie otváracích hodín vonkajšej 

posilňovne v Dennom centre seniorov na ulici J. Borodáča aj počas víkend, pričom  správkyňa 

budovy pani Šuteková je ochotná bránku denného centra v určenom čase otvárať aj zatvárať. 

Súčasne poslankyňa predniesla požiadavku k výrobe tabule s informáciou o otváracích 

hodinách vonkajšej posilňovne v tejto inštitúcii, ktorá bude umiestnená na bráne denného 

centra.  

 

Súčasný oznam vyzerá takto: 

 
 

Unesenie č. 5 /2019   

Otváracie hodiny vonkajšej posilňovne  v Dennom centre seniorov na ulici J. Borodáča budú aj 

počas víkendu, a to v čase od 8.00 do 19.00 hod. Tabuľa, ktorá označí otváracie hodiny a bude 

umiestnená na bráne DC bude obsahovať: 

 

Názov: Vonkajšia posilňovňa pre občanov mesta Žilina 

Otváracie hodiny:   

apríl až október - v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 hod. 

v sobotu a nedeľu  od 8.00 do 19.00 hod. 



V prípade priaznivého počasia môže byť vonkajšia posilňovňa občanom po dohode so 

správcom budovy k dispozícií aj v iných jarných či jesenných mesiacoch. 

 

Vstup do areálu a používanie strojov je na vlastnú zodpovednosť. 

 

Pozn.: Tabuľa môže obsahovať aj základné piktogramy. 

 

Hlasovanie k Uzneseniu č. 5/2019 

  

Poslanec ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Martin Barčík za   

Jana Filipová za   

Patrik Groma za   

Iveta Martinková za   

Ondrej Šoška za   

 

 

Unesenie č. 6/2019   

Použitie peňazí z pohotovostného fondu 

Erbové slávnosti Vlčince 3. ročník vo výške 741 € pre subjekt: NOBIS PROSPERE, Petzvalova 

8501/43A, 01015 Žilina, IČO: 50613987 

 

Hlasovanie k Uzneseniu č. 6/2019 

 

Poslanec ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Martin Barčík za   

Jana Filipová za   

Patrik Groma za   

Iveta Martinková za   

Ondrej Šoška za   

 

 

V Žiline dňa 20. 9. 2019 

 

 

Zapísala:  Mgr. Jana  Filipová                                             Ing. Patrik Groma, PhD. 

                                                                                                 predseda  výboru 

 

 


