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Z á p i s n i c a 
z 11. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 01. 12. 2011 
 

Prítomní: Ing. Branislav Bačík, Bc. Patrik Groma, JUDr. Gabriela Hamalová,  
                  Mgr. Terézia Straňáková (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení: Mgr. Róbert Kašša, p. Bohumil Kostolný   
Neprítomný: MUDr. Štefan Zelník 
  
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 do 01. 12. 2011 a na základe 
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ 
s poslancami. 

2. Prerokovanie zámeru Mesta Žilina, ktorým je prenechanie časti budovy 
o výmere 191,89 m² nachádzajúcej sa na ul. Nanterská, s. č. 8399, ktorá  sa 
nachádza na pozemku  KN-C 7716 o rozlohe 369 m² do nájmu  formou 
obchodnej verejnej súťaže. 

3. Aktuálne informácie 
• Informácia o zmene výšky minimálneho nájomného za pozemky pod 

predajnými stánkami (zariadeniami) dlhodobého charakteru v územnom 
obvode Vlčince 

• I. etapa odťahovania autovrakov  
4. Záver. 

 
1. 
 

Uznesenie č. 54/2011 
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 do 02. 11. 2011 a na základe osobných 
kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami. 
 
Výbor MČ Vlčince 

I.  berie na vedomie nasledovné  nové podnety: 
 
1. Pán Obrcian predložil opakovaný podnet z dôvodu obávaného návratu riešenia 
„vybudovať dopravný vstup z ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská v blízkosti bl. 
E.“ Žiada v 1. etape osadiť tabuľu zákaz zastavenia na ul. Černovská (od vch. č. 
4) vrátane na ul. Svorada a Benedikta (vch. č. 19), po ul. Cyrila a Metóda. Pán 
Obrcian zároveň predložil písomnú dokumentáciu, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
     Dopravné riešenie v územnom obvode Vlčince I. podľa schválenej projektovej 
dokumentácie tak, ako bolo schválené poslaneckým výborom MČ č. 4 Vlčince na 
zasadnutí výboru dňa 06. 10. 2011 pod uznesením č. 42/2011, na základe rokovania 
zástupcov obytného domu ul. Černovská s vedením Mesta, bolo zastavené.    
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2. Pán Ján Bek dňa 01.12.2011 elektronicky podal podnet na poslaneckú adresu 
poslancizavlcince@centrum.sk za občanov v dôchodkovom veku, aby poslanci pri 
schvaľovaní VZN Mesta Žiliny hlasovali za: 
• Úľavu na dani z nehnuteľností pre dôchodcov v zmysle platného zákona. 
• Zníženie poplatku za likvidáciu odpadu v prípade, že platiteľ uhrádza poplatok 

aj mimo Žiliny. 
       Výbor MČ č. 4 Vlčince mu spätne elektronicky oznámil, že jeho podnet bude uvedený 
v zápisnici s tým, že každý poslanec, v každej prejednávanej veci na Mestskom 
zastupiteľstve hlasuje podľa svojho svedomia, prístupu k veci, odbornosti, ako aj morálneho 
hľadiska. Týmto poslanecký výbor MČ č. 4 Vlčince považuje tento podnet za vybavený. 
     

3. Výbor obyvateľov Domova dôchodcov na ul. Karpatská, (zastupuje 300 občanov         
domova) podal písomný podnet  prostredníctvom poslanca výboru MČ č. 4 a žiada 
 ● zabezpečiť prechod pre chodcov od zastávky autobusu na Fatranskej                 

smerom cez cestu do sídliska k Domovu dôchodcov, kde žije viac ako 300 
klientov. Súčasná situácia dlhodobo ohrozuje ich bezpečnosť. V minulosti to už 
žiadali a nebolo im vyhovené z dôvodu, že od zastávky vľavo je prechod. Ale 
tento je neúčelný a nikto sa nelogicky nebude vracať späť, aby tadiaľ prešiel.  

● Rovnako autobus č. 5 z Fatranskej - smer Nemocnica chodí zriedka (l x za 20     
min.), a preto treba zvýšiť frekvenciu, alebo predĺžiť trasu linky č. 6 (oboma 
smermi), ktorá nezmyselne končí na Martinskej, alebo pri Carefoure a zo 
zastávky Fatranskej sa nie je čím dostať do polikliniky ŽILPO, Nemocnice, či na 
stanicu a opačne. 

  
Výbor MČ Vlčince 
 

I. 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, 
 

II.  odporúča 
 
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti, aby sa zaoberali podnetmi   
občanov, ktoré sú uvedené  zápisnici z 10. zasadnutia MČ Vlčince zo dňa 03. 11. 2011 
uvedené pod bodom 2. programu a jeho príslušného uznesenia č. 49/2011 a zároveň 
podnetmi  pod bodom č. 4. programu a jeho príslušného uznesenia č. 51/2011.    
      
Hlasovanie: Za: 4    

               Proti: 0 
               Zdržal sa: 0 
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2. 

Uznesenie č. 55/2011 
k prerokovaniu zámeru Mesta Žilina, ktorým je prenechanie časti budovy o výmere 
191,89 m² nachádzajúcej sa na ul. Nanterská, súp. č. 8399, ktorá  sa nachádza na 
pozemku  KN-C 7716 o rozlohe 369 m² do nájmu  formou obchodnej verejnej súťaže. 
 

Budova na ul. Nanterská je v súčasnosti využívaná na prízemí len sčasti, a to ako 
výcvikové  a školiace stredisko mestskej polície Žilina. Zvyšná časť budovy sa nevyužíva. 
Vzhľadom na to, že túto budovu možno z  hľadiska jej funkčného využitia rozdeliť na dve 
samostatné jednotky s vlastnými vchodmi, zostane využitie jednej časti aj naďalej ako 
výcvikové a školiace stredisko, pričom druhú časť možno využiť  na podnikateľské, resp. 
obchodné účely.  Mesto Žilina má preto záujem využiť tento objekt na uvedený účel, 
pričom však rešpektujúc platnú legislatívu nakladania s jeho majetkom chce o ďalšom 
nájme rozhodnúť formou výberového konania. 

Výbor MČ Vlčince 
I. odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Žiline zámer  prenechať  do  nájmu časť budovy o výmere 
191,89 m² nachádzajúcej sa na ul. Nanterská, súpisné č. 8399, ktorá  sa nachádza na 
pozemku  KN-C 7716 o rozlohe 369 m² formou obchodnej verejnej súťaže, prerokovať 
a schváliť. 
 
Hlasovanie: Za: 4    

               Proti: 0 
               Zdržal sa: 0 

3. 
 

Uznesenie č. 56/2011 
k aktuálnym informáciám: 
 
 
• Dňa 21. 11. 2011 MsZ na svojom zasadnutí  schválilo uznesením č. 146/2011 zmenu 

výšky minimálneho nájomného za pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina pod predajnými 
stánkami (zariadeniami) dlhodobého charakteru v územnom obvode Vlčince, ktoré je 
začlenené do pásma 3 nasledovne: 
1. Pozemky pod stánkami (zariadeniami) na predaj potravinárskeho tovaru bez 
      alkoholických a tabakových výrobkov ...........................................114,00 € za m²/rok 
2. Pozemky pod stánkami (zariadeniami) na predaj ostatného sortimentu bez 
       alkoholických nápojov ..................................................................160,00 € za m²/rok 
3. Pozemky pod stánkami na predaj ostatného sortimentu vrátane alkoholických 
       nápojov ...........................................................................................225,00 € za m²/rok 
 

 
• Mesto Žilina v spolupráci s Mestskou políciou Žilina, zahájilo 1. etapu odťahovania 

autovrakov z územia mesta. Odtiahnutie prvého autovraku sa uskutočnilo 21. 11. 2011 
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na sídlisku Vlčince. Prvým takýmto vozidlom bola Lada Samara na Ústeckej ulici na 
Vlčincoch. Po ňom nasledovala Škoda 105 na tej istej ulici. Ako sa pri tejto príležitosti 
vyjadril primátor mesta Žilina Igor Choma: „Autovraky je nutné odstraňovať z viacerých 
dôvodov, z estetického hľadiska a z bezpečnostného, nakoľko sa pri nich a v nich rady 
hrávajú deti, z praktického hľadiska zbytočne zaberajú parkovacie miesta, ktorých je aj 
tak nedostatok.“ Prvá fáza odťahovania autovrakov, ktoré blokujú parkovacie miesta 
a svojim vzhľadom pôsobia neesteticky, spočíva v odstránení 27 takýchto vozidiel 
z verejného priestranstva. Mesto Žilina  plánuje denne premiestniť 2 až 3 autovraky na 
vyčlenený pozemok v areáli SAD na Košickej ulici, kde budú vozidlá umiestnené 1 rok. 
Majiteľ si môže svoje vozidlo v tejto lehote vyzdvihnúť na uvedenom mieste, pričom 
znáša všetky náklady spojené s odstránením autovraku z verejného priestranstva. Za 
autovrak sa považuje vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky na zaradenie sa do cestnej 
premávky – nemá evidenčné číslo, platnú technickú a emisnú kontrolu a v takomto stave 
stojí dlhodobo na verejnej komunikácii, pričom jeho majiteľ nerešpektuje výzvy na 
odstránenie vozidla. 

     Výbor MČ Vlčince 
 

I. berie na vedomie uvedené informácie.  
      
     Hlasovanie: Za:  4    

             Proti: 0 
             Zdržal sa: 0 
 
 
 

      4. 
     Záver a diskusia  
 
 V rámci diskusie poslanci diskutovali s p. Obrcianom a to najmä k jeho 
požiadavkám  pri riešení dopravnej situácie.   
            Ďalej poslanci diskutovali s prítomným p. Sibylom, ktorý podal viac nečitateľných 
podnetov. Z dôvodu nejasnej komunikácie mu bolo doporučené, aby prišiel na najbližšie 
zasadnutie výboru s osobou, ktorá by mu pomohla tlmočiť jeho požiadavky, resp. nech ich 
prinesie  napísané v zrozumiteľnej forme, aby nedošlo z našej strany k ich  nesprávnej 
interpretácii. 
 Po vyčerpaní programu, predsedkyňa výboru ukončila zasadnutie.  
    

V Žiline dňa 07. 12. 2011 
                                                                                                                                                 
                                                                                   ................................................................ 
                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 
                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 
.................................................. 
Mgr. Terézia Straňáková 
     sekretár výboru  



Milan obrcian. Černovská l0.010 08 Ži l ina

Vec: Návrh úpravy doplavy na V|čincoch l. s najnižšími finančnými nák|admi

Hoci lnesto zápasí s nedostatkorn peňazí v období Štyroch mesiacov roka (Žilinské
ECHO Pi 2| .|0.20lr l ). začal sa opáť u poslancov MZ Ža Yo Vlčínce ozývať náwat
k pozastavenej verzii' vybudovať dopravný vstup z ul. Cyri|a a Metoda na ul. Čemovskú č. l670
(č.l  l  aŽ 6) v blízkost i  b loku . .E.. .

Toto riešenie je nevhodné pre občanov spotnenutého bloku, kde je obýaných l92 býov
hlavne staršírni občanrni, ktorí pri potrebe zabezpečenia základných potrieb (potraviny, návšteva
lekárov), by inr hrozilo váčšie nebezpečenstvo. Aj Žiaci navštevujúci základnú školu (6 r. _ l5
r.).  hrozí zvýšené nebezpečie cez plánovanú Černovskú ul.  č. I670 (č.6 až č. 1l) zo dňa29.4.
l 0 l 0

Aby nenastávali problénry v doprave v časti sidliska Vlčince l. _ navrhujern úpralu
označenia ciest dopravnýrni označeniatni ''zákaz státia'' na ulici Čemovská od (vch. č. a) pri
b]oku ',C..aj na ulici Svorada a Beneclikta (vch. č. l9) pri bloku '.B..po ulicu Cyrila a Metoda.

ZúŽenú cestu pri reštaurácii Tulák (terajšie parkovisko - súkromný pozemok) kadial'išla
pred týrn cesta (d<i r' 2000) o b n o vi ť. Cesta nrá slúŽiť na preclrod áut, rrie n'a parkovanie, ak
blokujú dopravu a r'ývárajú dopravný kolaps.

TieŽ chodník pri Tuláku, u|. Svorada Benedikta obnoviť pre chodcov _ zabezpečiť
bezpečnosť. obe spornenuté plochy ..vyvlastniť vo verejnorn záuime,., aby slúŽili účelu a nebola
potreba vývárať nové doprar,né plochy a ničiť tej nrálo zelene potr.ebnej k Životu.

Hlavne nevyhadzovať Íirrancie, ktoré sú potrebné na dóleŽitejšie potreby, ako oprava
cliodníkov.
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