
Zápisnica zo zasadnutia výboru mestskej časti Vlčince,  

Konaného online dňa 8. 4. 2021 

 

Prítomní poslanci: Jana Filipová, Patrik Groma, Iveta Martinová, Ondrej Šoška, Miriam 

Šuteková, Martin Barčík, Róbert Kašša. 

Ospravedlnení poslanci:  

Neprítomní poslanci:  

Prítomní obyvatelia:  

Prítomný príslušník MsP:  

Program: 

1. Podnety občanov 

2. Hlasovanie poslancov 

3. Ostatné informácie 

 

1. 

Podnety občanov 

1. Pán Ladislav Sibyla navrhuje: 

- doplnkovú výsadbu kríkov – tavolniky na uliciach Tulská Slovanská, Nanterská, 

Trnavská, Trenčianska,  Nitrianska. 

- doplniť verejné osvetlenie (6 ks) na Slovanskej ceste od Coop Jednoty až po zelovoc, 

- oprava poškodeného plota na Slovanskej ceste v blízkosti obchodu Coop Jednota, 

 

 
 



- vyasfaltovat plochu na Ľubľanská 9, 

- vyčistiť stenu paneláka vedľa podchodu vedľa ulice Nitrianska, 

 

 
 

2. Občania sa e-mailom informovali na: 

- opravu mostov na sídlisku Vlčince,  

- možnosť podať svoj vlastný návrh na MsZ,  

- možnosť opravy areálu MŠ na Varšavskej ulici,  

- výstavbu parkovacieho domu na Obchodnej ulici, 

- dostavbu športového areálu na Karpatskej ulici, 

- vybudovanie kompostovísk pre obyvateľov sídliska, 

- zrevitalizovanie parkovacích plôch medzi ulicami Tulská a Ústecká. 

 

2. 

Hlasovanie poslancov 

 

1. Výzva primátorovi 

 

Poslanci žiadajú primátora mesta, aby mesto zrealizovalo návrh investícií uvedené 

v zápisnici výboru zo dňa 24. 8. 2020. 

 

2. Pohotovostný fond 

 

Alikvotné rozdelenie sumy 20 000 eur na základe návrhov poslancov. 

 

3. Investície vo výške 70 000 eur pre rok 2020: 

 

Žiadame bezodkladne zrealizovať zameškané investície z roku 2020 najneskôr do 30. 6. 2021 

– zoznam uvedený v zápisnici výboru zo dňa 24. 8. 2020 vrátane plochy na Ulici E. Necseya. 



- . 

 

4. Investície vo výške 70 000 eur pre rok 2021: 

- Nastriekanie čiar na opravených hracích plochách. 

- Doplnenie športových prvkov podľa schváleného dokumentu „Koncepcia rozvoja 

športových ihrísk 2020“ na opravených hracích plochách. 

- Oprava čo najväčšieho počtu pieskovísk. 

 

 

VLČINCE I 

- vnútroblok Námestie Ľ. Fullu – Sv. Gorazda – Černovská – na jedno ihrisko 

doplniť čiary a brány, 

- Námestie Ľ. Fullu – na obidve ihriská nový asfalt + na jedno nové brány.      

  



VLČINCE II 

            - Bulharská ulica – asanácia nelegálneho ihriska,  

- B. S. Timravy – na trávnatú plochu doplniť dve futbalové brány, 

- Záborského/Dobšinského – existujúce ihrisko zrušiť, resp. zatrávniť, 

- Dobšinského/Terézie Vansovej – na jedno ihrisko doplniť basketbalové koše a 

čiary, na trávnatú plochu futbalové brány, 

- Ľubľanská/Berlínska – tri ihriská: na jedno doplniť basketbalové koše a čiary, 

druhé vyasfaltovať a doplniť brány,  

- Ľubľanská/Tulská – doplniť brány a koše + čiary, 

- vnútroblok Pittsburgská – jedno ihrisko vyasfaltovať a doplniť basketbalové koše 

a čiary, druhé vyasfaltovať a doplniť brány. 

  

VLČINCE III 

- Piešťanská – na basketbalové ihrisko doplniť čiary, 

- Piešťanská/Trnavská - existujúce ihrisko zrušiť, resp. využiť na parkovanie, 

- Fatranská – na existujúce ihrisko doplniť záchytné siete, resp. maninely a brány   

- Trnavská/Trenčianska – urobiť hokejbalové ihrisko s mantinelmi, záchytnými 

sieťami, bránami a čiarami, resp. hádzanárske ihrisko s hádzanárskymi bránami 

- Minčolská/ZŠ Karpatská - na basketbalové ihrisko doplniť čiary, 

- Zvolenská/Gemerská – doplniť brány, 

- Gemerská/Martinská - existujúce ihriská zrušiť, resp. využiť na parkovanie, 

- Martinská – doplniť basketbalové koše, brány a čiary. 

  

VLČINCE IV 

- Sv. Bystríka/Černovská  

- Karola Kmeťku – na basketbalové ihrisko doplniť čiary 

  

Sumár: 

„Obojživelné“ brány využiteľné na futbal, hokejbal či florbal: 18 ks až 20 ks. 

Väčšie brány na futbal na trávnaté plochy: 6 ks. 

Hádzanárske brány: 2 ks- 

Basketbalové koše osobne s poslancom Ondrejom Šoškom. 

  

Konkrétne typy bránok preberiem osobne s pánom Jarošom.  

 

5. Návrh čerpania z pohotovostného fondu 

Patrik Groma: druhá fáza reštaurátorského výskumu kaplnka Šibenice – Hruštiny vo výške 

2 150 eur. 



Iveta Martinková: zveľadenie verejných priestranstiev pre OZ Dobšinského sad vo výške 2 857 

eur. 

Jana Filipová: preplatenie bločkov – nákup záhradkárskych potrieb, výsadbových substrátov, 

okrasných krov, okrasných drevín a záhradnej zeminy vo výške 400 eur. Zakúpený materiál 

bude použitý na výsadbu a presadenie rastlín a úpravu predzáhradiek pred panelákmi na sídlisku 

Vlčince. 

Hlasovanie: ZA: 7, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0, NEHLASOVAL: 0. 

 

3. 

Ostatné informácie 

 

Výbor mestskej časti Vlčince sa počas zákazu vychádzanie neuskutoční. Poslancov kontaktujte 

telefonicky alebo e-mailom – kontakty sú uvedené na poslaneckej vývesnej tabuli. 

 

V Žiline dňa 8. 4. 20201 

 

 

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

                                                                                                 predseda  výboru 


