
Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince 

konaného dňa 02. 06. 2011 

 

 

Prítomní:            Gabriela Hamalová, Patrik Groma, Bohumil Kostolný  

                            (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnená: Terézia Straňáková                            

Neprítomní:        Štefan Zelník, Branislav Bačík, Róbert Kašša 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia výboru zo dňa 07. 04. 2011. 

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  vloţili do poštovej schránky v lehote do 01. 06. 2011 a na základe 

osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.  

3. Záver 

 

Mgr. Terézia Straňáková, sekretár výboru poţiadala JUDr. Gabrielu Hamalovú, 

predsedkyňu výboru o ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí výboru dňa 02. 06. 2011 

z dôvodu zabezpečovania iných úloh. Jej neprítomnosť predsedkyňa výboru ospravedlnila 

a zároveň poverila pána Bohumila Kostolného výkonom činností sekretára na dnešnom 

zasadnutí a vypracovaním zápisnice z dnešného dňa.  

 

K bodu 1. Uznesenie č. 29/2011 
ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia výboru zo dňa 07. 04. 2011  

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. konštatuje, ţe 

 

   1. k podnetom občanov na poslancov zaznamenané v bode 2. programu, uznesenie 

výboru MČ č. 15 a v bode 3. programu, uznesenie výboru MČ č. 16 zápisnice                  

z 3. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince, ktoré sa konalo dňa 07. 04. 2011, MsÚ 

v Ţiline, prostredníctvom príslušných odborov zaujal nasledovné stanovisko:   

1. Pán Martin Kováčik – Parkovanie na Slovanskej ceste.  

                                        Stanovisko ODÚP č. 10: Poţiadavka evidovaná a v závislosti  

                                        od finančných prostriedkov bude riešená v budúcnosti. 

2. Pani Melánia Havrilová – Oddychová zóna lesík ul. Karpatská. 

                                        Stanovisko ODÚP č. 11: Poţiadavka evidovaná a v závislosti  

                                        od finančných prostriedkov bude riešená v budúcnosti. 

3. Manţelia Mgr. Jozefína Kadašiová a Mgr. Karol Kadaši – Výnimka z tvrdosti VZN 

                                        č. 26/2009 o platbách za komunálny odpad. 

                                        Stanovisko OE č. 2, OPM č. 7: Listom primátora zo dňa 

                                        21. 04. 2011 zamietnutá opätovná ţiadosť z dôvodu platného VZN. 

4. Pán Milan Obrcian –  Označiť ul. Sv. Svoradu a Benedikta dopravnou značkou. 

                                        „Zákaz státia“. 

                                        Stanovisko ODÚP č. 12: ODI PZ SR nesúhlasí. 



  - Bezpečnosť chodcov na chodníku pre chodcov pred a okolo  

     herne VIX. 

     Stanovisko ODÚP č. 13: Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. 

     o cestnej premávke moţno parkovať na chodníku. 

- Urobiť asfaltový koberec popred celý obytný dom E. 

                                    Stanovisko ODÚP č. 14: Poţiadavka evidovaná a v závislosti 

                                    od finančných prostriedkov bude riešená v budúcnosti. 

- Nelogické číslovanie obytného domu D, bloku C a označiť ulicu jej 

   názvom Černovská. 

   Stanovisko OS č. 9: Bude riešené. V čase sčítania obyvateľov, 

   Domov a bytov r.2011 nebolo moţné. 

- Zastaralé pouličné osvetlenie. 

Stanovisko 4, č. 21: Ide o investičnú akciu. Zmluva medzi Mestom,         

Siemensom a DPMŢ nemá zahrnuté investičné náklady takéhoto 

rozsahu. 

5. Ing. Uherkovich –   Kontajner na sklo na starý cintorín.   

   Stanovisko OŢP č. 3: V riešení. 

-  Oprava chodníka na Černovskej 6-11. 

                                    Stanovisko ODÚP č.14: Poţiadavka evidovaná a v závislosti  

                                    od finančných prostriedkov bude riešená v budúcnosti. 

-  Osvetlenie. 

    Stanovisko 4, č. 21 a 22: Ide o investičnú akciu. Zmluva medzi 

    Mestom, Siemensom a DPMŢ nemá zahrnuté investičné náklady 

    takéhoto rozsahu.  

6. Pani Jarmila Jirku -  Osvetlenie.  

    Stanovisko 4, č. 21 a 22: Ide o investičnú akciu. Zmluva medzi 

    Mestom, Siemensom a DPMŢ nemá zahrnuté investičné náklady 

    takéhoto rozsahu. 

 - Odstrániť topole. 

    Stanovisko OŢP č. 4: Bude riešené v mimovegetačnom období. 

 -  Pred vchodom ZŠ Sv. Gorazda výtrţnosti.    

    Stanovisko MsP č. 17: Pravidelné hliadky MsP. 

-  4 krčmy na Vlčince I. a následky správania sa občanov po poţití 

    alkoholu.  

    Stanovisko OKŠCRaMR č. 8, MsP č. 18: MsP územie kontroluje 

    v popoludňajších a nočných smenách, pri zistení porušení zákona 

    a VZN udeľuje pokuty. 

-  Zakázať parkovanie pred herňou. 

 Stanovisko ODÚP č. 15: Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. 

 o cestnej premávke moţno parkovať na chodníku. 

-  Pozostatky po stavbároch obchod Potraviny „Koruna“. 

 Stanovisko OŢP č. 5: OŢP vec postúpil Stavebnému úradu. 

-  Drţitelia a majitelia psov. 

 Stanovisko MsP č. 20: MsP vykonáva pravidelnú kontrolu a nové 

 VZN umoţní efektívnejší spôsob vykonávania kontroly a ukladania 

 sankcií.  

-   Propagovať separovaný zber. 

    Stanovisko OŢP č. 6: Pripravujú sa prednášky pre MŠ, ZŠ a SŠ.  

-  Dopravná situácia na ul. Sv. Bystríka, Černovskej, Gorazdu. 

 Stanovisko ODÚP č. 16: Z hľadiska dopravného významu sú 



 dostatočne vyriešené, avšak s rozšírením parkovacích miest sa 

 neuvaţuje.  

   

K bodu 2. Uznesenie č. 30/2011  

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  vloţili do poštovej schránky v lehote do 01. 06. 2011 a na základe osobných 

kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami. 

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I.  berie na vedomie nasledovné podnety 

 

1. monika.dlugosova@gmail.com zo dňa 26. 05. 2011 (príloha tejto zápisnice) 

    Vystavané a opravené detské ihriská na Vlčincoch, okrem Vlčince I.. Na Vlčincoch I. sú 

staré nebezpečné preliezky a staré pieskovisko. Preto ţiada vybudovať malé, ale bezpečné 

ihrisko pre deti v časti Vlčince I. 

     Predsedkyňa výboru jej elektronicky odpovedala, ţe podnet bude predloţený výboru MČ 

na prerokovanie dňa 02. 06. 2011 s tým, ţe následne bude predloţený MsÚ v Ţiline na 

zaujatie stanoviska.  

 

2. alexandra@jambrich.net zo dňa 27. 05. 2011 (príloha tejto zápisnice) 

     Ako je to s pridelením finančných prostriedkov medzi jednotlivými časťami. Vlčince I. 

majú nebezpečné, staré, socialistické, kovové preliezky, ktoré nevyhovujú novým 

smerniciam EÚ, sú nevyhovujúce a ţivot ohrozujúce. Ţiada odstrániť staré preliezky 

a inštalovať jednoduché detské zostavy do priestoru na Námestí L. Fullu, či vedľajšieho 

dvora Černovská – Sv. Bystríka. 

     Predsedkyňa výboru jej elektronicky odpovedala, ţe pre územný obvod Vlčince boli 

z pohotovostných zdrojov určené finančné prostriedky vo výške 2 650 €, zároveň ju 

informovala o spôsobe postupu pri ich získavaní a o druhu účelu, na aký moţno ţiadať 

finančné prostriedky. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade bola upovedomená  o tom, 

ţe podnet bude predloţený výboru MČ na prerokovanie dňa 02. 06. 2011 s tým, ţe následne 

bude predloţený MsÚ v Ţiline na zaujatie stanoviska.  

 

3. Pani, za obyvateľov ul. Gerlachovská oznámila, ţe veľké firemné autá parkujú na 

parkoviskách, čím zneuţívajú parkoviská určené pre vlastníkov a uţívateľov bytov 

obytných domov, pretoţe obyvatelia, ktorí sa vracajú domov, nemajú kde parkovať.  

 

4. Pán Obrcian (obytný blok E Vlčince I.) ţiada  

- na najbliţšie zasadnutie výboru predloţiť schválený územný plán Vlčince I. a to buď 

z MsÚ, odboru dopravy alebo spoločnosťou REAL s.r.o. s tým, aby náklady ne 

realizáciu tohto projektu boli zapracované do rozpočtu mesta na budúci rok 

- nelogické číslovanie vchodov a označenie ulíc Černovskej a Sv. Gorazda nesúvisí len 

so sčítaním obyvateľov 2011, ani s voľbami, či referendom, pretoţe to trvá niekoľko 

rokov, a vôbec, ak sa dostane človek z iného územného obvodu, ktorý nepozná 

konkrétne miesto, nemôţe sa riadne orientovať, pretoţe paneláky nie sú označené ani 

ulicami, preto navrhuje k tabuľkám s číslami, ktoré sa dávajú na domy, pridať aj 

označenie ulice. Dokonca, niektoré paneláky majú dve ulice a to jednu z jeden strany 

a druhú ulicu z druhej strany. Tam, kde to bolo vymaľované, farba vybledla a nie je 

zrejmé, na akej ulici panelák stojí.  
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5. Pán z obytného bloku D Vlčince I.  

- Vyjadril pánovi poslancovi Patrikovi Gromovi poľutovanie nad tým, ţe sa nestal 

primátorom.  

- Vyslovil nezáujem nad činnosťou poslancov, pretoţe uţ roky neurobili nič pre vyriešenie 

dopravnej situácie na Vlčincoch I. a často v zimnom období pomáha s reguláciou dopravy, 

hlavne pri dováţaní detí rodičmi do ZŠ s MŠ Sv. Gorazda, aby nedochádzalo k zbytočným 

haváriám, hlavne pri otáčaní vozidiel, lebo dochádza k nabúraniu uţ odparkovaných 

vozidiel. Pritom poukázal na to, ţe podľa neho stačí prepojenie ulíc, ulicu Sv. Bystríka 

predĺţiť a zjednosmerniť cesty, ul. Sv. Gorazda pretiahnúť. Ţiada tak ako pán Obrcian 

predloţiť územný plán Vlčince I. a jeho realizáciu zapracovať do rozpočtu Mesta na rok 

2012 v nákladovej časti. 

- Označiť ulice a čísla vchodov na kaţdom obytnom bloku. 

- Za ZŠ s MŠ Sv. Gorazda a za oplotením areálu tejto školy revitalizovať priestor z dôvodu 

bezpečnosti pred neprispôsobivými ľuďmi 

- Vodič drzo odlomil značku „Zákaz státia“ na Námestí Fullu pri ulici Sv. Gorazda, preto 

navrhuje tieto značky nahradiť vodorovným značením.  

 

6. Pán Igor Zelný sa prišiel informovať ako bolo naloţené s jeho podnetom 

z predchádzajúceho zasadnutia výboru zo dňa 05. 05. 2011. Navrhol aj riešenie formou 

spomaľovacích pruhov. Ďalej poukázal na to, ţe MsP by mala preventínvne pozerať kto 

a ako parkuje, on napríklad z okna vidí ako terénne vozidlo parkuje na tráve pri paneláku F. 

     Výbor MČ Vlčince ho informoval, ţe MsÚ v Ţiline zatiaľ zaujal stanoviská 

k jednotlivým podnetom, ktoré vyplývajú zo zápisnice výboru MČ zo dňa 07. 04. 2011, 

takţe v mesiaci júl bude informovaný o jeho podnete, ktorý je obsiahnutý pod bodom        

3. programu, uznesenie č. 25/2011 v bode 2. zápisnice MČ Vlčince zo zasadnutia zo dňa   

05. 05. 2011. 

 

7. Pán Jaroslav Kriţan vo veci protestu proti umiestneniu „Spaľovne kominálneho 

odpadu“ v Teplárni bol upovedomený, ţe MsÚ v Ţiline zatiaľ zaujal stanoviská 

k jednotlivým podnetom, ktoré vyplývajú zo zápisnice výboru MČ zo dňa 07. 04. 2011, 

takţe v mesiaci júl bude informovaný o jeho podnete, ktorý je obsiahnutý pod bodom        

3. programu, uznesenie č. 25/2011 v bode 6. zápisnice MČ Vlčince zo zasadnutia zo dňa   

05. 05. 2011. Pán Jaroslav Kriţan poukázal na mimoriadnu závaţnosť uvedenej veci. 

 

8. Ing. Milan Kumičík, E. Nécseya 3169/4 

    - doručil (cez osobný kontakt s poslancom) petíciu adresovanú poslaneckému výboru MČ 

Vlčince za nepovolenie výstavby spaľovne na termické spracovanie odpadov, včítane 

nebezpečných, v lokalite Horeváţie (v ÚPN – Mesta Ţilina v časti zásady a regulatívy pre 

nakladanie s odpadmi). Petíciu podpísalo 29 občanov Vlčince IV,  ktorým nie je ľahostajné 

ţivotné prostredie, ţiadajú v nej poslancov za mestskú časť Vlčince, aby vykonali opatrenia 

na zastavenie výstavby spaľovne odpadov v blízkosti Ţilinská Teplárenská, a.s..Plánovaná 

lokalita pre spaľovňu sa nachádza v tesnej blízkosti najväčšieho sídliska  

Vlčince, ktorého  cca 30 tisíc obyvateľov bude trpieť zhoršenými enviromentálnymi 

podmienkami.( Petícia aj s podpismi  občanov je prílohou tejto zápisnice). 

       - ďalej osobne ţiadal, aby bola zo strany  Ms Polície vykonávaná  pravidelná kontrola  

okolo Pohostinstva PIO (Vlčince IV – na Ul. Hlboká, pod panelákmi na Ul. Nécseya), z 

dôvodu výtrţností a rušenia nočného kľudu opilcami takmer pravidelne, najmä cez víkend 

do neskorých nočných hodín. 

 

 



9. Pani Frajtová, Vlčince II. 

    - ul. Pittsburgská, pozdĺţ celej Bulharskej cesty rastie vysoká burina, celý priestor je 

neupravený okolo obytných panelákov 

     - medzi Kauflandom a ŢILPO zo strany Vlčiniec, Obchodná ulica, výmeníčka, priestor 

je zdevastovaný 

    - celá Ţilina je oblepená veľkými bilbordami, plagátmi, stavby vôbec nevidno, takţe 

Ţilinu nevidno a to nevadí architektovi Mesta Ţiliny? 

 

 

 Výbor MČ Vlčince 

 

I. doporučuje 

1.  

     MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, 

     aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru 

     MsÚ v Ţiline ku kaţdému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo  

     e-mailovú informáciu o spôsobe vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové 

     riešenie daného podnetu. 

 

     2. 

            MsÚ v Ţiline zabezpečiť schválený územný plán pre Vlčince I. prostredníctvom 

odboru dopravy MsÚ v Ţiline v koordinácii so spoločnosťou REAL s.r.o.. 

            

 

Hlasovanie prítomných : Za: 3 

                            Proti: 0 

                            Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnených a neprítomných): Za:  1 (Straňáková) 

                                                  Proti: 0 

                                                                                                Zdrţal sa: 3 

II. konštatuje, 

           ţe uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou celkom 4 hlasy zo siedmych. 

               

 

    Záver  

     Zasadnutie výboru prebiehalo postupným príchodom občanov, ich podaním podnetu 

a následným odchodom. Moţno konštatovať, ţe spoluobčania si vzájomne koordinujú čas, 

aby nezasahovali do podávaných ústnych prednesov.  

     Predsedkyňa výboru po podaní posledného podnetu spoluobčana, poďakovala 

prítomným poslancom a ukončila zasadnutie.   

          

V Ţiline dňa 06. 06. 2011 

 

Zapísal: Bohumil Kostolný                                                    

 

                                                                                               JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                                         predseda výboru 


