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Z á p i s n i c a 
z 9. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 03. 10. 2013 

 

 

Prítomní:      JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Terézia Straňáková,  

                     p. Bohumil Kostolný (podľa prezenčnej listiny) 

Neprítomní:  Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša  

 

Hostia: Mestská polícia v Žiline, kpt. Tomašec 

 

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 od posledného zasadnutia výboru do 

03. 10. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 

výboru MČ s občanmi 

 

2. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 300,00 € pre Základnú školu s 

materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina na projekt „Malí športovci“  

 

3. Záver  
1. 

Uznesenie č. 26/2013 
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu 

výboru, podnetov doručených jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, 

podnetov, ktoré občania  vložili do poštovej schránky, ústnych podnetov pri osobných 

kontaktoch s poslancami od posledného zasadnutia výboru do dnešného dňa, vrátane 

podnetov z dnešného zasadnutia výboru MČ s občanmi  

1. Ústny podnet zo dňa 18.09.2013 vo veci zabezpečenia križovatky vypuklým  

zrkadlom: 

Vlčince I, križovatku ul. Sv. Svorada a Benedikta s ul. Černovskou pod reštauráciou 

Tulák je potrebné zabezpečiť osadením vypuklého zrkadla z dôvodu bezpečného 

vjazdu do križovatky, čím sa zabráni mnohým dopravným kolíziam. 

 

2.  Elektronický podnet zo dňa 01.10.2013 vo veci osvetlenia: 

 V nadväznosti na už zrealizovanú výmenu asfaltového povrchu detského ihriska na ulici  

Vojtaššáka, by som Vás chcel požiadať o pomoc, resp. o informáciu, na koho sa obrátiť 

s opravou, resp. výmenou 2 ks osvetlenia v tesnej blízkosti tohto detského ihriska. 

Keďže sa dni pomaly skracujú, dajú sa športové aktivity uskutočňovať len v čase, keď je 

vidno, čo čoskoro bude len do cca 16,00 h, teda v čase, keď mnohí z nás ešte len končia 

v práci. Chcel by som navrhnúť, aby sa existujúce 2 pouličné osvetlenia vymenili za 

svietiace telesá, ktoré by mali reflexnú časť obrátenú smerom na asfaltovú plochu, 

prípadne svietiace telesá zosilniť, samozrejme za predpokladu, že to nebude otravovať 

byty v okolí. 
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3. Ústny podnet, p. Radočaniová vo veci výrubu stromov: 

    Asi pred tromi rokmi som podala na Mesto písomnú žiadosť o výrub starých a veľkých 

stromov (brezy) pri paneláku ul. Dobšinského. Na svojej žiadosti trvám a to i napriek 

tomu, že nikto mi na moju žiadosť neodpovedal. Zároveň žiadam, aby mi Mesto písomne 

odpovedalo na moju žiadosť spred troch rokov. 

  

4. Podnet pána Sibylu zo dňa 03.10.2013 vo veci asfaltovania diery po odstránení 

stánku: 

    Na mieste po odstránení stánku ul. Dobšinského oproti predajni Koruna a Lekárni 

zostala diera v asfalte. Túto dieru treba vyasfaltovať. 

 

5. Zo 47 podnetov v liste zo dňa 16.09.2013 pána Sibylu adresovaného pánovi 

primátorovi výbor vyberá tie podnety, ktoré sa vzťahujú k územnému obvodu 

Vlčince z dôvodu miestnej príslušnosti: 

1.   Zbúrať dva domy pod Vlčincami. 

2.    Naviesť rašelinu na miesto, kde stoja dva domy pod Vlčincami firmou MGM tou, čo       

pánovi Slotovi robila záhradu za mestské peniaze v Lietavskej Lúčke, aby tam 

vysadila zadarmo 15 malých dubov, 15 malých bukov, 15 malých gaštanov, 15 

malých briez, 15 malých agátov a 15 malých líp. 

3.    Nad týmito dvoma domami, na kopci vysadiť 14 malých čerešní, 14 malých dubov, 

14 malých bukov, 14 malých gaštanov, 14 malých líp malolistých a 14 malých 

agátov, tou istou firmou. 

4.   Zbúrať školu na Moskovskej ulici. 

5.    Kúpiť Športovú halu na ul. Vysokoškolákov firmám Žilina real, s.r.o. a HB Reavis, 

budú majitelia iba dočasne. 

6.   Kúpiť oplotený pozemok vedľa plavárne firmami Žilina real, s.r.o. a HB Reavis. 

7.    Na ulici Dobšinského, smerom k obchodu Koruna zúžiť betónovú plochu o jednu 

tretinu tak, aby sa tam mohla vysypať rašelina, podobne aj za panelákom na druhej 

strane, a zostatok betónových plôch zaasfaltovať. Na nových plochách pre zeleň 

vysadiť na strane od panelákov 10 malých čerešní na strane od Koruny a 10 malých 

líp. 

8.   Na ulici Rosinská, vedľa paneláku vysadiť 15 čerešní, 15 briez, 15 gaštanov, 15 

dubov, 15 bukov firmou MGM, s.r.o. v rámci vyrovnávania dlhu voči mestu. 

9.   Na ostrovčeku v smere od Vlčiniec 1 na Vlčince 2 pri zastávke Cyrila a Metoda 

vysadiť 5 čerešní.  

10.  Navrhujem osadiť lavičky na sídlisku Vlčince 1, 2, 3 aj 4 pri panelákoch, všade tam, 

kde nie sú osadené firmou, ktorú vyberie mesto. 

11. Vyasfaltovať chodníky na sídlisku Vlčince 1, 2, 3 aj 4, všade tam, kde nie sú 

vyasfaltované firmou Žilinské komunikácie, a.s.. 

12.  Vyasfaltovať chodník vedľa obrubníka až po zastávku Matice Slovenskej (konečná) 

až po zastávku Matice Slovenskej (nástupná) v dĺžke 7 km aj s čiarami pre cyklistov 

firmou Žilinské komunikácie, a.s.. 

13.  Zrekonštruovať Dom Techniky spoločnosťou IPBS. Rekonštrukciu financovať 

prostredníctvom Žilinská developerská, s.r.o., ktorá už na Žiline zarobila viac ako 

dosť. 

14. Športovú halu zrekonštruovať a vymeniť strešnú krytinu firmou RBR, s.r.o., 

financovať to bude Žilinská developerská s.r.o., ktorá si takto vykryje dlh 

u Žilinčanov. 

15. Na sídlisku Vlčince postaviť dve nízko nákladové mestské nájomné bytovky,             
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5 poschodové s troma vchodmi, každá s trojizbovými bytmi o výmere 75 m²,           

so štvorizbovými bytmi o výmere 80 m², s balkónmi, pivničnými priestormi aj 

garážami pre početnejšie rodiny s nižším príjmom. Postaví ich firma SKYBau, 

zafinancuje firma Žilinská developerská, s.r.o.. 

16. Postaviť polyfunkčnú budovu na sídlisku Vlčince (alebo zrekonštruovať obchodné 

centrum na ul. Vysokoškolákov), ktoré by pozostávalo minimálne z troch podlaží 

garáží pre obyvateľov sídliska, ďalej by tam mali byť aspoň tri koncertné sály, 

a potom už len kaviarne a terasy. Postaví to firma BCI s.s. a financovať to bude 

Žilinská developerská, s.r.o.. 

17. Na moste ponad Košickú z Vlčiniec natrieť zábradlie vo farbách mesta, z vonkajších 

strán na zeleno a z vnútorných na žlto. Podobne aj na moste na Vlčincoch 1 ponad 

Hlbokú, z vnútornej strany na žlto, z vonkajšej strany na zeleno, nátery zrealizuje 

firma Žilinské komunikácie a.s.. 

18. Na ulici Vysokoškolákov postaviť obchodné centrum IKEA, vedľa predajne áut 

Citroen. 

19. Uskutočniť rekonštrukciu, alebo zbúrať tzv. Centrum na Vlčincoch. 

20. Na ul. Vysokoškolákov pri vysokoškolských internátoch vysadiť popri ulici 5 ks 

čerešní, 6 ks agátov, 6 ks briez, 6 ks dubov, 6 ks bukov, 6 ks rododendronov, 6 ks líp. 

21. Prerobiť parkovacie miesta na Vlčincoch na dvojradové tak, aby sa dalo parkovať zo 

šikma, a to na ulici Černovská, Pitsburgská, vedľa pohostinstva na ul. Tulská, 

Borodáča, vedľa chodníka na ul. Ľubľanská, vedľa škôlky, oproti gymnáziu 

Varšavská, na Berlínskej, oproti Niké, na Dobšinského pri druhom paneláku, pri 

chodníku zo šikma, pri treťom paneláku, na začiatku pri prašiaku, oproti lekárni, 

rovnako aj na ul. Slovanská, Kubínska, Martinská, Rosinská, Karpatská a pri 

výmeničke na Tatranskej, takisto na parkovacích miestach na celom sídlisku osadiť 

ku každému parkovaciemu miestu označenie s EVČ auta, ktoré tam bude parkovať. 

22. Kúpiť pozemok za Kauflandom na ul. Vysokoškolákov a firme Žilina real s.r.o. tento 

pozemok dať zmeniť na trávnatú plochu. 

23. Nasadiť firmou MGM s.r.o. kvitnúce kríky pri poliklinike Žilpo, takisto na ul. 

Martinská vysadiť 11 kvitnúcich kríkov pri prvom a druhom paneláku a 15 kusov 

rododendronov pri paneláku Prešovská, Popradská, Kubínska, po 11 ks 

rododendronov na uliciach Nitrianska, Levočská, Karpatská, Zvolenská, Trnavská, 

Trenčianska, Fatranská, Tatranská, Rosinská, Dobšinského, Záborského, Vansovej, 

Tulská, Pitsburgská, Ľubľanská, Berlínska, Bulharská, Vojtašáka. Doplniť zeleň 

všade, kde je nejaké miesto, zvlášť pred vchodmi, ktoré sú úplne pusté. Túto 

výsadbu zrealizuje firma MGM s.r.o. v rámci svojej plánovanej starostlivosti 

o zeleň, ktorá jej vyplýva zo zmluvy s mestom Žilina. 

24. Vyvážať komunálny odpad do Dolného Kubína, alebo netriedený odpad dať spaľovať 

v Žilinskej teplárenskej, alebo v areáli PCHZ, všetko na náklady T+T a.s., ktorá sa 

k likvidácii odpadu zaviazala v príslušnej zmluve. 

25. Vedľa River clubu oplotiť pozemok 30x30 m firmou, ktorú vyberie mesto a tam sa 

osadia lavičky a verejný tenisový alebo bedmintonový kurt. 

26. Pri zastávke Zvolenská vymeniť zábradlie za hliníkové a natrieť ho na zeleno-žlto. 

27. Navrhujem zvážať pokosenú trávu z celého mesta do kompostárne na ulici 

Oceliarska. 

28. Kúpiť budovu Europalace týmito firmami: Žilina Invest s.r.o., Žilina real s.r.o., nech 

to dajú do poriadku. 

29. Upraviť stojisko na zastávkach MHD zámkovou dlažbou v centre mesta aj na 

sídliskách firmou Žilinské komunikácie a.s..    
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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 písomnú alebo e-mailovú informáciu o spôsobe 

vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného podnetu.  

 

 Hlasovanie: Za:             4 

         Proti:          0 

         Zdržal sa:    0  

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                     Za:                 0  

        Proti:           0 

        Zdržal sa:     0  

2. 

Uznesenie č. 27/2013   
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 300,00 € pre Základnú školu s 

materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina na projekt „Malí športovci“  

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie 

 žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 300,00 € pre Základnú školu s 

materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina na projekt „Malí športovci“  

     Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť Materskej školy, Gemerská 1772, 

010 08 Žilina na projekt „Malí športovci“ v čiastke 300,00 €. Podľa predloženého projektu 

žiadateľ požaduje uvedenú čiastku na kúpu telovýchovného náradia a náčinia pre deti 

predprimárneho vzdelávania vo veku 3 až 7 rokov. Klasifikácia projektu je určená 

v položke „šport, vzdelávanie a výchova“ v oblasti vzdelávania detí predškolského veku, 

účelom ktorého sú činnosti zamerané na pohyb detí formou cielených zdravotných cvičení, 

edukačných aktivít, pohybových hier. Výbor č. 4 Vlčince po preskúmaní podmienok na 

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu súhlasí s poskytnutím dotácie 

na zakúpenie telovýchovného náradia a náčinia v čiastke 301,00 €. Výbor navŕšil 

požadovanú čiastku o 1,00 € z dôvodu celkovej zostatkovej hodnoty, ktorá predstavuje 

k dnešnému dňu 301,00 €. Týmto výbor vyčerpal pre rok 2013 celkovú čiastku 

2 656,00 €, ktorá mu bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Žiadosť je prílohou originálneho 

vyhotovenia tejto zápisnice.   

 

II. schvaľuje 

dotáciu vo výške 301,00 € na zakúpenie telovýchovného náradia a náčinia pre Základnú 

školu s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina na projekt „Malí športovci“  

 

Hlasovanie: Za:             4 

        Proti:          0 

        Zdržal sa:    0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                     Za:                0   

                     Proti:            0 

       Zdržal sa:     0  
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3. 

 

Záver 
 

     Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

  

 V Žiline dňa 07.10.2013                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


