Zápisnica
z 2. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 02. 02. 2012
Prítomní: JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková (podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnení: Ing. Branislav Bačík, p. Bohumil Kostolný, Bc. Patrik Groma
Neprítomní: MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša
Hostia: nadporučík Janošík z Mestskej polície

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. 02. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami.
2. Aktuality
3. Záver.

1.
Uznesenie č. 5/2012
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 01. 02. 2012 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. Pani Darina Sopóciová, ul. Fatranská a okolie strednej školy pre zdravotne
postihnuté deti, Vlčince 3:
Poukázala na čiastočne nefunkčné verejné osvetlenie, hlavne priestor okolia školy
pre zdravotne postihnuté deti je nedostatočne osvetlený a osvetlenie je poškodené.
Tejto časti sídliska sa mesto vyhýba pri úprave a skrášleniu.
2. Podnet občana:
Hlboký výtlk na pravej strane cesty smerom z ul. Obchodnej na ul. Rosinskú v priestore
cez Lesopark bliţšie ku kriţovatke s ul. Rosinskou. Dochádza ku kolíziam, je tam
dopravný označník na ceste, ale účelnejšie je jamu vysypať kamením a zasypať štrkom
aspoň takto v zime, aby nedošlo ku škode na vozidle, napr. zničením nápravy. Predíde sa
tým dopravným kolíziam.

1

3. Podnet pani Evy Páterovej, ul. Pittsburgská, Bulharská cesta:
„Váţená pani Straňáková, našla som na webb stránke, ţe ste zástupkyňa obvodu
Vlčince. Je Vás tam viac, ale vybrala som si Vás, pretoţe ste ţena a máte adresu na
Vlčincoch. Písala som už na Žilinské komunikácie, ako vyzerajú naše cesty pred
panelákmi. Niečo posypali, ale ako som napísala p. Dopitovi, asi tak ako-mak. No
a napísal mi, ţe je to v súlade s opereačným plánom, ja si to nemyslím. Ľudia padajú, je
to nehorázne, ţe my musíme ísť k autu, alebo na MHD po takýchto cestách, chodníky
máme urobené, / to je Pittsburgská /, ale cesta je Bulharská. No je to hrôza!!! Ešte som
nikdy v mojom ţivote neoslovila poslanca za môj obvod, ale toto nie !!!, My musíme
platiť dane, či na to máme, alebo nie. Neviem ako Vy u Vás na Vašej adrese, skúste sa
prísť pozrieť na Bulharskú, nechcem riešiť celé Vlčince, ale ja som videla také pády
ľudí, ţe som si myslela, ţe budú dolámaní. Neviem, či chceme tak veľa, alebo, či nám
ktosi v tomto smere pomôţe. Veď ja nechcem nič / a všetci ktorí tadiaľto chodia /, len
aby sme mohli ísť normálne a nie s hrozbou nepríjemného pádu. Viete P. Dopita mi síce
odpísal, lenţe to nerieši veci. To je zamrznuté a ešte dlho bude, a zima je vlastne iba 2
týţdne, čo nemajú, šetria na nás! Chcem vedieť, kto sa o nás postará! Nepotrebujem
vedieť smernice a plány, ja mám v mestskom zastupiteľstve svojho poslanca, tak čo
teraz? No a odteraz budem na Vaše stretnutia s občanmi chodiť, som sa tak rozhodla,
aby som vedela kto ma vlastne zastupuje a čo pre mňa robí. Prosím, neberte tento môj
mail ako nejaký osobný útok, ale čo je veľa, to je veľa a o.i. mám osteoporózu, keď
spadnem nejako zle, mám inv. vozík. Dúfam, ţe to chápete. Aj napriek tomu Vám
prajem všetko dobré a bojujte za nás, aby sme mali krásne mesto, a nech aj na sídliskách
je to kultúrne bývanie. Uvítam, ak mi odpíšete. Eva Páterová“
4. Pán Obrcian, ul. Černovská:
Poţaduje od pána poslanca Bačíka písomnú informáciu o výsledkoch rokovania s DI
PZ SR vo veci umiestnenia dopravných značiek územného obvodu Vlčince I. tak,
ako mu to sľúbil. Pán Bačík túto poţiadavku preniesol na odbor dopravy MsÚ
v Ţiline.
Rozšíriť chodník tzv. „zatvárňovačkami“ chodník z oboch strán od ul. Černovskej
po predajňu „Pečivo a chlieb“, ktorá je umiestnená v energobloku, aby zásobovacie
vozidlá nerozrývali zeleň okolo chodníka a nevytvárali tam hlboké ryhy, v ktorých
sa za mokrého počasia vytvára v nich bahno.
Treba pravidelne odhŕňať chodník od Vlčince I., blok E smerujúci k zastávke MHD
a chodník smerujúci do ŢILPA.
Na mostoch v oboch smeroch ul. Sv. Cyrila a Metoda treba opraviť obrubníky,
pretoţe sú dolámané alebo chýbajú, z rozlámaných odpad na chodníku bráni
riadnemu prechodu chodcov, hlavne s detským kočíkom je potrebné túto prekáţku
prejsť vstupom na cestu, čo je veľmi nebezpečné.
Výbor MČ Vlčince
II. doporučuje
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
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Hlasovanie: Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 4 (p. Bačík, p. Kostolný, p. Groma, p. Kašša)
Proti: 0
Zdržal sa: 1

2.
Aktuality
1.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 10. 03.2012
od 7.00 h do 22.00 h. Mesto Ţilina upozorňuje a ţiada občanov, aby si správne označili
svoje poštové schránky, do ktorých im budú v najbliţších dňoch doručené oznámenia
o čase a mieste konania volieb v jednotlivých volebných okrskoch v Meste Ţilina.
ii.
Ďalej Mesto Ţilina oznamuje občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo svojom
volebnom okrsku, ţe podľa § 9 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, môţu poţiadať o vydanie
voličského preukazu najskôr 30 dní, najneskôr však dva dni predo dňom volieb
v úradných hodinách v Klientskom centre Mestského úradu v Ţiline (Evidencia
obyvateľov, pracovisko č. 21). Uvedení občania si môţu voličský preukaz prevziať
osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby od 09. 02. do 08. 03. 2012 na
Mestskom úrade v Ţiline.
Pre bliţšie informácie ohľadom voličských preukazov kontaktujte Klientske
centrum Mestského úradu v Ţiline: http://www.zilina.sk/80/klientske-centrum_2/.

2.

Mesto Ţilina ako iniciujúci subjekt spolu s obcami Terchová, Belá, Stará Bystrica,
Porúbka, Lietava, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Radôstka a so 16 podnikateľskými
subjektmi zavŕšili 10. 01. 2012 podpisom Zakladateľskej zmluvy akt zaloţenia
oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) s názvom Malá
Fatra. Za predsedu predstavenstva OOCR bol na štvorročné funkčné obdobie zvolený
primátor mesta Ţilina Ing. Igor Choma. Výkonným riaditeľom OOCR sa stal Ing. Peter
Chrapčiak, ktorý je okrem iných aktivít v cestovnom ruchu aj jedným z koordinátorov
vzniku cyklotrás v okolí Ţiliny, Kysúc a Terchovskej doliny. Všetky funkcie orgánov
OOCR sú čestné a bez finančného ohodnotenia, okrem funkcie výkonného riaditeľa.
Oblastná organizácia cestovného ruchu s názvom Malá Fatra bola oficiálne
zaregistrovaná 16. 01. 2012 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Nakoľko sa v súčasnosti na trhu cestovného ruchu uţ ťaţko presadí jedinec –
podnikateľ, prípadne obec alebo mesto, vznikla potreba spolupráce podnikateľov,
mesta a obcí. Zlúčením finančných zdrojov sa otvárajú väčšie moţnosti presadiť sa na
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trhu cestovného ruchu spoločnou „silnejšou“ propagáciou našej destinácie, tvorbou
zaujímavých produktov a taktieţ podporou a realizáciou dobudovania siete cyklotrás
pre prímestský a príjazdový turizmus. V budúcnosti sa projekty môţu rozšíriť o ďalšie
činnosti tejto oblastnej organizácie, ktoré si budú definovať jej členovia. Sme na
začiatku procesu, ktorý v zahraničí a to najmä v Rakúsku, či v Taliansku funguje uţ
desiatky rokov. Aj v Čechách alebo v Chorvátsku sa venujú destinačnému manaţmentu
uţ niekoľko rokov. OOCR Malá Fatra bude úzko spolupracovať s Turistickou
informačnou kanceláriou mesta Ţilina, ktorá bude sídliť na Námestí Andreja Hlinku a
administratívnu kanceláriu bude mať priamo na Radnici mesta Ţilina. V súčasnosti sa
pripravujú priestory prevádzky a veríme, ţe sa nám ju podarí sprevádzkovať v čo
najkratšom čase. Bliţšie informácie nájdete na novej adrese: www.tikzilina.eu.

3. Zníţenie nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Ţilina bolo schválené
dňa 23. 01. 2012 na 14. zasadnutí mestského zastupiteľstva, pretoţe došlo k
oslobodeniu obcí a vyšších územných celkov zo zdanenia príjmov z prenájmu ich
majetku. Vedenie mesta navrhlo zníţenie ceny nájmu o 19%, teda o sumu
predpokladanej započítanej daňovej povinnosti Mesta Ţilina. Z dôvodu zmeny, resp.
doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a
doplnení, ktorým sa doplnilo oslobodenie obcí a vyšších územných celkov zo zdanenia
príjmov z prenájmu ich majetku (doplnenie do §13 ods. 1, písmeno e)), je započítanie
daňovej povinnosti Mesta z takéhoto príjmu do ceny nájomného bezpredmetné.
Mestské zastupiteľstvo schválilo novú minimálnu výšku nájomného za pozemky pod
letnými terasami v meste Ţilina nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o
výnimke môţe rozhodnúť primátor mesta:

pôvodné sadzby
2011

nové sadzby
2012

v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici
a Námestí Andreja Hlinku

0,66 €/m2/deň

0,53 €/m2/deň

na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na
ulici J. M. Hurbana, na ul. Jána Milca

0,38 €/m2/deň

0,31 €/m2/deň

na ostatnom území mesta

0,18 €/m2/deň

0,15 €/m2/deň

Minimálna výška nájomného za pozemky pod
letnými terasami v meste Žilina:
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3.
Záver
Pán Obrcian sa ďalej pýtal na Uzemný plán mesta Ţiliny. Predsedkyňa JUDr.
Hamaloval ho informovala, ţe územný plán mesta Ţiliny, záväzné časti Územného plánu
mesta Ţilina a súvisiaci materiál je pripravený na februárové rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Ţiline a dňa 02. 02. 2012 tieto materiály boli predmetom rokovania na
Komisii územného plánovania a výstavby.
Následne predsedkyňa poďakovala zástupcovi Mestskej polície za informáciu a radu
ako postupovať pri hlásení úpravy namrznutých a šmykľavých chodníkov a rozlúčila sa
s prítomnými. Tým bolo zasadnutie výboru ukončené.

V Ţiline dňa 06. 02. 2012
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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