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Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 02. 01. 2014 

 

 

Prítomní:    JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková (podľa prezenčnej listiny) 

Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, Ing. Patrik Groma, Bohumil Kostolný,  

Mgr. Róbert Kašša, Bohumil Kostolný MUDr. Štefan Zelník, 

Hostia: nadpor. Janošík, Mestská polícia v Žiline 

 

Program: 

1. Informácia o výške a použití finančných prostriedkov ako pohotovostný zdroj 

z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach v roku 2014 

2. 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 02.01.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na 

dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami 

      3.    Aktuality  

 Mesto Žilina je pripravené na tohtoročnú zimu 

4.   Záver 

1. 

 

Uznesenie č. 1/2014 

k informácii o výške finančných prostriedkov ako pohotovostný zdroj z rozpočtu 

mesta Žilina pre výbor v mestskej časti Vlčince v roku 2014  

 

     Uznesením MsZ v Žiline č. 173/2013 zo dňa 16.12.2013 s účinnosťou od 01.01.2014 

bola pre územný obvod Vlčince schválená finančná čiastka vo výške 3000,00 € ako 

pohotovostný zdroj z rozpočtu mesta Žilina.    

     Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach majú 

slúžiť poslancom príslušnej mestskej časti na podporu  aktivít obyvateľov  mestskej časti,  

ktoré prispievajú k zveľaďovaniu mestskej časti a rozvoju potenciálu jej obyvateľov          

vo vzdelávacej,  športovej a kultúrnej oblasti, príp. na odstránenie havarijnej situácie 

malého rozsahu.  

    Výška pohotovostného fondu 3000,00 € sa rozdeľuje alikvotnou sumou medzi siedmych 

poslancov daného mestského výboru tak, že na jedného poslanca pripadá 428,57 €, 
pričom o použití rozhodne každý poslanec samostatne, v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zásad o ich použití.  

      Pohotovostné zdroje pre výbory sú súčasťou rozpočtu mesta Žilina. Rozpočtované sú 

v zmysle funkčnej a ekonomickej klasifikácie verejnej správy na položkách  cestovný 

ruch, rekreačné a športové služby, kultúrne služby, predškolská výchova, príp. ďalšie.  
Výbory ich môžu použiť len do konca príslušného rozpočtového roka. 

Čerpanie pohotovostných  zdrojov je  možné na základe zápisu z rokovania výboru, 

ktorý musí obsahovať:  

   Účel, na ktorý budú zdroje vynaložené 

 Požadovanú výšku zdrojov 

 Kontaktné údaje príjemcu 
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Zápis z rokovania výboru spolu s originálom žiadosti o finančný príspevok predloží 

člen výboru zodpovednému zamestnancovi odboru vnútorných vecí MsÚ, kde    

zodpovedný zamestnanec dohodne s členom výboru jeden zo spôsobov čerpania zdrojov.  

Spôsoby čerpania zdrojov: 

 Objednávka na nákup tovaru, resp. služieb (zabezpečí zamestnanec odboru 

vnútorných vecí MsÚ  - objednávateľ je mesto Žilina) 

 Vyhotovenie dohody o poskytnutí dotácie z pohotovostných zdrojov stanovenému 

subjektu (zabezpečí zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ) 

     Priebežné sledovanie čerpania pohotovostných zdrojov výborov zabezpečuje poverený   

zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ. 

     Nevyčerpané finančné prostriedky sa do rozpočtu na nasledujúci rok neprenášajú. 

Čerpanie pohotovostných zdrojov na rok 2014 je možné na základe zápisu z rokovania 

výboru  doručeného na Mestský úrad v Žiline najneskôr 15.11.2014.  

     Vecnú správnosť došlej faktúry overí predseda výboru svojim podpisom do 7 dní od 

výzvy zamestnancom odboru vnútorných vecí MsÚ. 

     Vyúčtovanie poskytnutej dotácie vykoná subjekt, ktorému bola poskytnutá do termínu, 

ktorý bude stanovený v dohode o poskytnutí dotácie. 

 

Výbor MČ Vlčince 

I. berie na vedomie 

uznesenie MsZ č. 173/2013 k pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory 

v mestských častiach pre rok 2014 - Zásady stanovenia ich použitia a výšky  

 

II. schvaľuje  

zásady použitia pridelených finančných prostriedkov z pohotovostných zdrojov mesta Žilina 

vo výške 428,57 € na každého poslanca z celkovej čiastky 3000,00 € pre  územný obvod 

Vlčince.   

 

Hlasovanie: Za:            2 

        Proti:       0  

        Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                  Za:          3 (Ing. Groma, MUDr. Zelník, p. Kostolný)  

       Proti:       0  

       Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša) 

2. 

Uznesenie č. 2/2014 
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   

02.01.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 

výboru MČ s poslancami. 

 

1. Elektronický podnet občanov a domovníka obytného domu Nám. Ľ. Fullu 1665/1 

a 2 zo dňa 09.12.2013:  

     Navrhujú odstránenie 6 ks topoľov v medzibloku (5ks – označené č.1 a 1 ks označený 

č.2), prípadne zredukovanie ich korún. Svoj podnet odôvodňujú ohrozením padajúcimi 
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konármi pri prechode v blízkosti stromov. Pri nedávnej búrke spadol mohutný konár na 

chodník (vyznačený na mape), ktorý využívajú občania najmä ako prechod ku kostolu. 

 

2. Telefonický návrh pre podnikateľské subjekty dňa 02.01.2014: 

         Navrhuje v nebytových častiach obytného bloku Arboreum na Obežnej ulici zriadiť 

cukráreň.  

 

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 stanovisko, prípadne písomnú alebo e-mailovú 

informáciu o spôsobe vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného 

podnetu.  

 

Hlasovanie: Za:          2    

        Proti:       0 

        Zdržal sa: 0 
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Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:             3 (Ing. Groma, MUDr. Zelník, p. Kostolný)  

       Proti:        0 

       Zdržal sa:  0 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša) 

3. 

Aktuality 
 Počas zimného obdobia Mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu mestských 

ciest a chodníkov. V prípade problémov s prejazdnosťou komunikácií môžu občania 

kontaktovať nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle: 041/ 565 23 

71. Zároveň Mesto upozorňuje občanov, že podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 15/2009, sú povinní zimnú údržbu chodníkov priľahlých 

k nehnuteľnostiam zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto 

nehnuteľností. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť 

vozoviek v meste Žilina zabezpečuje v zmysle Operačného plánu zimnej údržby 

2013/2014 spoločnosť Žilinské komunikácie a.s., ktorá vykonáva podľa potreby 

posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie 

a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových 

ciest a frekventovaných ulíc s premávkou MHD. Mesto Žilina zabezpečuje zimnú 

údržbu ciest v celkovej dĺžke 255 km a peších komunikácií v celkovej dĺžke 62 km. 

Zimnú údržbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k 

nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 15/2009 povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo 

užívatelia nehnuteľností. Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní 

zmluvní nájomcovia. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie taký stav 

povrchu komunikácie, aby bola možná bezpečná premávka na komunikáciách a chôdza 

na chodníkoch pre peších pri zvýšenej opatrnosti, s ohľadom na okamžitú 

poveternostnú situáciu a technicko-stavebný stav komunikácie, pričom vodič aj chodec 

by mali byť patrične vybavení na pohyb v zimnom období, hlavne však vhodnou 

obuvou. Mesto Žilina má na skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské 

komunikácie k dispozícii 650 ton inertného posypového materiálu a 950 ton (+500 ton 

v zálohe) chemického posypového materiálu. Na výkon zimnej údržby je pripravených 

6 sypačov, 4 multikáry, 3 traktory a 2 UNC nakladače. Nepretržitá dispečersko-

spravodajská služba bola zahájená 24. novembra 2013. 

4. 

Záver 
     Poslanci a Mestská polícia v Žiline prajú všetkým obyvateľom Vlčiniec veľa zdravia, 

osobných a pracovných úspechov v roku 2014, nech sa šťastne a úspešne splnia všetky 

priania. Následne predsedkyňa výboru ukončila zasadnutie. 

 

  V Žiline dňa 03. 01. 2014                                                                                                                                               

                                                                                   ................................................................ 

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

.................................................. 

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


