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Z á p i s n i c a 

z 10. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 03. 11. 2011 

 

Prítomní: Ing. Branislav Bačík, Bc. Patrik Groma, JUDr. Gabriela Hamalová, 

                  p. Bohumil Kostolný, Mgr. Terézia Straňáková (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnený: Mgr. Róbert Kašša  

Neprítomný: MUDr. Štefan Zelník 

Hostia:  nadpor. Janošík 

 

Program: 

1. Prerokovanie návrhov ţiadostí na pridelenie finančných prostriedkov 

z podporného fondu pre územný obvod Vlčince.  

2. Informácia pre občanov o riešení ich podnetov. 

3. Prerokovanie návrhu občianskeho zdruţenia MULICA OZ vo veci vyznačenia  

cyklokoridoru na ul. Sv. Cyrila a Metóda    

4. 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 02. 11. 2011 a na základe 

osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ 

s poslancami. 

5. Prerokovanie nakladania s majetkom mesta v územnom obvode Vlčince. 

6. Aktuálne informácie 

 Informácie zo zasadnutí Rady školy v MŠ Gemerská dňa 17. 10. 2011.  

 I. etapa revitalizácie Lesoparku za tenisovými kurtmi medzi                          

ul. Vysokoškolákov a Rosinskou cestou. 

 Informácia o liste troch obyvateľov ul. Černovskej, Vlčince I. zo dňa          

18. 10. 2011 vo veci „Protest proti prepojeniu Černovskej ulice s ulicou        

Sv. Cyrila a Metóda podľa starých plánov a nie podľa výsledku porady zo 

dňa 22. 06. 2011“. 

7. Záver. 

1. 

 

Uznesenie č. 45/2011 
k prerokovaniu návrhov ţiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 

fondu pre územný obvod Vlčince. 

  

     Písomný návrh zo dňa 15. 10. 2011 na pridelenie finančných prostriedkov v čiastke  

350,-€, predloţil subjekt: Materská škola, Gemerská 1772, 010 08 Ţilina, IČO: 37905198, 

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., Ţilina, č. účtu: 0355320003/5600, za 

účelom vzdelávania a komunikácie detí predškolského veku prostredníctvom výučbových 

softvérov s cieľom umoţniť deťom, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia získať 

elementárne zručnosti pri práci s počítačom. Názov projektu „Hravo s počítačom“ má za 

cieľ zabezpečiť viac interaktívnych výučbových softvérov pre rozvoj osobnosti dieťaťa 

predškolského veku, čo mu pomôţe k integrácii do sveta elektronických zručností. 

Kontaktné údaje príjemcu: Jana Krajčušková, riaditeľka MŠ, Lenka Majtaníková, 

zástupkyňa riaditeľa MŠ, telefón č. 041/5252044, e-mail: MSGEMERSKA@MAIL.T-

COM.SK, poloţka: Predškolská výchova. 

mailto:MSGEMERSKA@MAIL.T-COM.SK
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Výbor MČ Vlčince 

schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince  

pre MŠ, Gemerská 1772, 010 08 Ţilina, v čiastke 350,-€ za účelom vzdelávania detí 

prostredníctvom výučbových softvérov v poloţke predškolskej výchovy s názvom 

projektu: „Hravo s počítačom“.  

 

 Hlasovanie: Za: 5 

                    Proti: 0  

                Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 46/2011 
k prerokovaniu návrhov ţiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 

fondu pre územný obvod Vlčince.  

 

     Písomný návrh zo dňa 03. 11. 2011 na pridelenie finančných prostriedkov v čiastke  

350,-€, predloţil subjekt: Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola,             

J. Vojtaššáka 13, 010 08 Ţilina, IČO: 36134228, bankové spojenie: VÚB štátna 

pokladnica, č. účtu: 7000101321/8180, za účelom vzdelávania ţiakov s mentálnym 

postihnutím, viacnásobným a kombinovaným zdravotným postihnutím a pre ţiakov 

s detskou mozgovou obrnou pre ich rozvoj manuálnych zručností takými didaktickými 

pomôckami, ktoré podporia elimináciu spastických stavov prstov, rúk, podporia koordináciu 

oko-ruka, zlepšia plynulosť pohybu, flexibilitu zápästia a podporia správne drţanie tela.  

Názov projektu „Rozvoj manuálnych zručností u ţiakov s detskou mozgovou obrnou“ 

má za cieľ podporovať rýchlejší rozvoj rovnováhy a koordinácie celého tela, vylepšovať 

detský pohyb, rozvíjať balančné a obranné reakcie, vylepšovať motorické zručností a tak 

vplývať na rozvoj ich komunikačných schopností. Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. 

Miroslava Jančová, riaditeľka ŠZŠ a ŠMŠ, telefón č. 041/55696, mobil: 0905 738 407, 

e-mail: szsriaditelka@gmail.com. Poloţka: Vzdelávanie. 

 

Výbor MČ Vlčince 

schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince  

pre Špeciálnu základnú školu a špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 

Ţilina, v čiastke 350,-€ za účelom vzdelávania detí s mentálnym postihnutím, detskou 

mozgovou obrnou a detí c viacnásobným a kombinovaným zdravotným postihnutím pre 

nákup didaktických pomôcok na skvalitnenie ich ţivota v poloţke vzdelávanie s názvom 

projektu: „Rozvoj manuálnych zručností u ţiakov s detskou mozgovou obrnou“.  

 

 

Hlasovanie: Za: 5 

                    Proti: 0  

                    Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 47/2011 
k prerokovaniu návrhov ţiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 

fondu pre územný obvod Vlčince. 

  

     Písomný návrh zo dňa 02. 11. 2011 na pridelenie finančných prostriedkov v čiastke  

350,-€, predloţil subjekt: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 7, 010 08 Ţilina, 

IČO: 37904965, č. účtu: 0355280005/5600, za účelom modernizácie interiéru tak, aby 

nákup lavičiek do chodieb šatní v materskej škole spĺňal bezpečnostné kritéria pre deti 

a zároveň, aby boli zladené jednotlivé interiérové prvky. Názov projektu „Zabezpečenie 

lavičiek do chodieb šatní v materskej škole“ má za cieľ zlepšiť bezpečnostné podmienky 

detí predškolského veku. Kontaktné údaje príjemcu: PhDr. Tatiana Faglicová,     

Konská 497, 013 13  Rajecké Teplice, telefón č. 041/52 53 233, e-mail: 

mszilina@stonline.sk, poloţka: Predškolská výchova. 

Výbor MČ Vlčince 

schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince  

pre MŠ, Námestie Janka Borodáča 7, 010 08 Ţilina, v čiastke 350,-€ za účelom zlepšenia 

bezpečnostných podmienok detí v materskej škole v poloţke predškolskej výchovy 

s názvom projektu: „Zabezpečenie lavičiek do chodieb šatní v materskej škole“.  

 

Hlasovanie: Za: 5 

                    Proti: 0  

                    Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 48/2011 
k prerokovaniu návrhov ţiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 

fondu pre územný obvod Vlčince.  

 Písomnú ţiadosť o poskytnutie príspevku z pohotovostných zdrojov výboru MČ č. 4 

zo dňa 02.11.2011  vo výške 341,27 € predloţil subjekt: Základná umelecká škola Ferka 

Špániho, 010 08 Ţilina, IČO 37813412, bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.,     

č. účtu 0304016001 za účelom skvalitnenia vyučovania ţiakov predmetu hudobná náuka s 

cieľom priniesť viac názornosti do vyučovania dejín hudby a zabezpečiť kvalitnú 

reprodukciu hudobných ukáţok zakúpením učebnej pomôcky „Mikrosystém s DVD“. 

Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. Štefan Bohunický, riaditeľ ZUŠ, tel. 0915844499, 

041/5655667, e-mail: bohunicky@spanihozus.sk, poloţka: Vzdelávanie a kultúra. 

Výbor MČ Vlčince 

schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince  

pre ZUŠ Ferka Špániho, 010 08 Ţilina, vo výške  341,27 € za účelom skvalitnenia 

vyučovania ţiakov predmetu hudobná náuka prostredníctvom učebnej pomôcky 

„Mikrosystém s DVD“. 

 

 

Hlasovanie: Za: 5 

                    Proti: 0  

                    Zdržal sa: 0 
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2. 
 

Uznesenie č. 49/2011  
k informácii pre občanov o riešení ich podnetov 

   

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03. 03. 2011 

13/2011     Podnety občanov: 

 Nie je moţné vyuţívať chodník pre peších pri base, nakoľko kolmo cez chodník pri 

vjazde pri base parkujú zamestnanci basy. Občania musia chodiť po úzkej ceste, kde 

sa stretnú zaparkované autá rovnobeţne s chodníkom. Autá idúce jedným smerom, 

autá idúce druhým, strom, občania /mamičky s deťmi a kočíkmi/, sneh a náľadie.     

– V riešení. 

 

 Podnet pána Ivana Kobolku, ul. Černovská 9: 

 Riešiť vonkajšie  osvetlenie ulice, nakoľko svetlá od bytového domu sú 

vzdialené cca aţ 30 m, lampy sú 40 rokov staré.     – V riešení. 

 Vybaviť na odbore ţivotného prostredia výrub topoľov v tejto MČ, nakoľko 

spôsobujú alergie.     – V riešení. 

  Upozornil, ţe pred obytnými domami nie je zabezpečované ţiadne upratovanie.   

- V riešení.  

 Ţiadal osadiť zábradlie na chodník, lavičky do priestoru, odstrániť starú lipu 

rozdvojenú bleskom.     – V riešení. 

 

 Podnet pána Petra Bohoviča, ul. Ľubľanská : 

 Pred poštovým novinovým stánkom mali osadený stĺp, niekto ho vykopol, autá  

si skracujú cestu, chodia po chodníku.    – Podnet je plnený priebeţne 

vykonávaním hliadok MsP ako úloha stála do vyriešenia veci, uznesenie            

č. 23/2011 a v riešení uznesenie č.33/2011. 

 Ţiadal zabezpečiť, aby kamióny neparkovali pred reštauráciou Ţaba.                    

- V riešení, uznesenie č. 23/2011. 

 

 Podnet pána Vojtecha Ligasa, ul. Terézie Vansovej:  

 Vybetónované ihrisko medzi panelákmi nie je vyuţité, preto navrhuje vyuţiť ho 

na parkovanie.     – V riešení, uznesenie č. 23/2011. 

 

 Podnet pána Adalberta Uherchovicha, ul. Černovská, ako domovník a predseda 

samosprávy 182 bytov bytového domu:  

 Ţiadal, aby sa zmenil súčasný systém poplatkov za odpad, mesto vynaloţí 

zbytočne veľa finančných prostriedkov za tisíce doporučených zásielok (šeky), 

ktoré sú aj na maloleté osoby v rodine. Navrhol vrátiť sa k systému v minulosti, 

kedy domový dôverník spisoval počet občanov uţívajúcich byt a on by to 

nahlasoval, alebo prostredníctvom správcu obytného domu.      

       – V riešení, uznesenie č. 23/2011. 

 Poukázal na to, ţe pred domom sa 40 rokov neupratovalo. 

- V riešení.  

 Koľko stál prepoj cez ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská?      

       - Nevybavené, uznesenie č. 23/2011  
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Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07. 04. 2011 

15/2011     Podnety občanov: 

 Pán Martin Kováčik, e-mailom zo dňa 10. 03. 2011 sa pýtal, kedy sa bude 

niečo robiť s parkovaním na Slovanskej ceste na Vlčincoch.     – V riešení, 

uznesenie č. 29/2011.  

 Melánia Havrillová, ul. Karpatská e-mailom zo dňa 15. 03. 2011 zaslala 

poslancom podnet v znení: „Som obyvateľkou nového bytového komplexu 

Vlčince 5 na Rosinskej a Karpatskej ulici.  Vzhľadom na to, ţe tu bývajú 

prevaţne mladé rodinky s deťmi prosíme o vybudovanie malej oddychovej zóny 

typu detske ihrisko.       

- ODaÚP: V súčasnej dobe sa vykonáva pasportizácia detských ihrísk 

a pieskovísk na celom území mesta. Potom architekt mesta vyberie lokality, kde 

sa budú inštalovať modulové detské ihriská podľa noriem. Staré detské ihriská 

sa budú odstraňovať. Tento rok, vzhľadom na finančné moţnosti, určite nie. 

- Výbor MČ Vlčince: V súčasnej dobe sa  vykonáva revitalizácia tejto časti tak, 

ako je uvedené v bode č. 5 tejto zápisnice v aktuálnych informáciách.    

 

16/2011     Osobne podané podnety: 

●   Podnet pána Milana Obrciana, ul. Černovská 10/37,  

1. Staré pouličné osvetlenie potrebuje opravu alebo náhradu za nové.  

- V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

 

● Ing. Uherkovich prišiel s poţiadavkou na riešenie nasledovných podnetov: 

1.  Ţiadal dať na starý cintorín kontajner na sklo.     

     -  V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

2.  Opravu chodníka na Černovskej 6–11. - V riešení, uznesenie č.29/2011. 

3. Osvetlenie chodníka na Černovskej 6 – 11 chýba, osvetlenie, ktoré je od          

chodníka 15 m, zakrýva ho lístie a chodník neosvetľuje.       

     - V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

 

● Pani Jarmila Jirku, ul. Sv. Bystríka 5/48, poţadovala zjednať nápravu : 

1. Pouličné osvetlenie, parkovisko Sv. Gorazda, sú prehrdzavené lampy,           

opraviť. - V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

2. Topole na ul. Sv. Gorazda odstrániť, ich korene  narúšajú asfaltový chodník,   

podobne i pred herňou, poškodzujú zdravie alergikom.  

     - V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

 

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 05. 05. 2011 

25/2011     Podnety občanov: 

 

1. Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská. Pán Zelný odovzdal 

výboru petíciu obyvateľov bytov ulice Nanterská, vchody 1, 2, 3 vo veci úpravy  

odstavnej plochy pre kontajnery komunálneho a triedeného odpadu z dôvodu, ţe 

ulica je úzka. Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí 

nebezpečenstvo úrazu dopravnou nehodou. Ţiadal vybudovať retardér, rozšíriť 

odstavnú plochu, umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej 

ulice. V súvislosti s  týmto  upozornil, ţe majú vedomosť o tom, ţe v bytoch býva 

viac osôb, častokrát nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú 

ďalším osobám zrejme nezákonne, ktorí tieţ za odpad neplatia. Doporučuje 
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v spolupráci so správcom obytných domov vykonať kontroly uţívateľov bytu 

a v prípade pochybností oznámiť príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu.   

       – V riešení, uznesenie č. 31/2011.  

     

2. Podnety pani Edity Šavelovej, Nám. Ľudovíta Fullu 20 

- Ţiada dať cestu pri Tuláku, na Vlčincoch 1 do pôvodného stavu a cestu na ul. Sv. 

Gorazda, nedá sa tam chodiť, autá chodia po chodníkoch, navrhuje otvoriť vchod 

pri dome „E“, východ na ceste Sv. Gorazda. Na námestí Ľ. Fullu autá chodia po 

chodníkoch.     – OdaÚP: Plánovaná v roku 2012 realizácia prepojenia ul. 

Černovská a ul. Sv. Cyrila a Metóda podľa projektovej dokumentácie. 

- Ţiada predĺţiť chodník pri ceste z Vlčiniec I. do ŢILPO.     – V riešení. 

- Celulózka, pri Colspedii, nikto neopravuje schody, kamene a suť sú tam 2 roky.  

    – V riešení, uznesenie č. 31/2011  
 

3. Podnety pána Bohoviča, ul.Varšavská, 

  ţiada zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná                    

bytov.     – V riešení, ul. Varšavská. 
 

4. Podnet pána Jacka,  

ţiada riešiť parkovacie miesta na ul. Černovská - V riešení, uznesenie č. 31/2011. 

 

5. Podnet pána Ing. Galanského, 

 na ul. Sv. Svorada a Benedikta vybudovali sa parkoviská  smerom k domu, z druhej 

strany nie sú urobené, je tam pravouhlá zákruta, treba predĺţiť parkovisko, aby ľudia 

z ostatných barakov mohli parkovať aj smerom k nim, nech sa stav trochu odľahčí.     

– V riešení, uznesenie č. 31/2011. 

 

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 02. 06. 2011 

30/2011     Podnety občanov: 

 monika.dlugosova@gmail.com zo dňa 26.05.2011, ţiada vybudovať malé, ale 

bezpečné ihrisko pre deti v časti Vlčince I. a  alexandra@jambrich.net zo dňa 

27.05.2011, ţiada odstrániť staré preliezky a inštalovať jednoduché detské zostavy 

do priestoru na Námestí L. Fullu, či vedľajšieho dvora Černovská – Sv. Bystríka.       

- ODaÚP: Vykonáva sa v súčasnej dobe pasportizácia detských ihrísk a pieskovísk 

na území mesta. Potom architekt mesta vyberie lokality, kde sa budú inštalovať 

modulové detské ihriská podľa noriem, staré detské ihriská sa budú odstraňovať. 

Tento rok, vzhľadom na finančné moţnosti mesta určite nie.  

 

 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.  

- V riešení.  

 

 Pán Obrcian (obytný blok E Vlčince I.) ţiada  

- 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, 

mailto:monika.dlugosova@gmail.com
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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.     – OS: Ide o zmeny trvalých 

pobytov. Názvy ulíc sa dávajú na začiatok a koniec ulice, nie ku kaţdému paneláku. 

Názvy obojstranných ulíc na jeden panelák sa nebudú dať zmeniť, pretoţe sa 

nemôţu meniť trvalé pobyty. 

  

 Pán z obytného bloku D Vlčince I.  

- Označiť ulice a čísla vchodov na kaţdom obytnom bloku. – V riešení. 

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

  z dôvodu bezpečnosti pred neprispôsobivými ľuďmi – Architekt: Revitalizácia 

  bude pripravená s OŢP MsÚ v Ţiline.  

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

   preto navrhuje tieto značky nahradiť vodorovným značením. 

- ODaÚP: V prípade odstránenia zvislého dopravného značenia je potrebné volať 

   MsP. Vodorovné značenie je v zime neúčinné. 

 

 Pani Frajtová, Vlčince II. 

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

  neupravený okolo obytných panelákov – V riešení. 

- Medzi Kauflandom a ŢILPO zo strany Vlčiniec, Obchodná ulica, výmeníčka, 

   priestor je zdevastovaný. – V riešení. 

  

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07. 07. 2011 

32/2011     Podnety občanov: 

1. Dňa 09. 06. 2011 Ing. Pavol Birčák poukázal na skutočnosť, ţe budova Pošty 8 na 

Vlčincoch nemá vybudovaný prístup pre chodcov.  – V riešení.  

 

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 04. 08. 2011 

34/2011     Podnety občanov:   

1. Podnet pána Petra Bohoviča 

Na ul. Varšavská bol vykopnutý stĺp, autá si skracujú cestu tým, ţe jazdia po 

chodníku. – ODaÚP: Zrealizované, apríl 2011 

2. tinka@hirovsvet.sk elektronicky dňa 22. 07. 2011 poukázala a poţiadala o riešenie 

nasledovných vecí: Pred obytným domom novostavba Lesopark na Karpatskej ulici,  

ktorý susedí so vstupom do kaviarne Panelák sa vôbec nenachádza chodník, ani 

bezpečný prechod pre chodcov. Ak chce ísť smerom ku ZŠ ul. Karpatská musí 

prejsť cez cestu, predrať sa cez zaparkované autá, prejsť po trávniku a aţ tak sa 

dostane na protiľahlý chodník, ktorý je za cestou. Navrhuje:  

 Urobiť pred novostavbou Lesopark na Karpatskej ul. prechod pre chodcov, 

prípadne vyasfaltovať kúsok trávnika.  

 Prechod pre chodcov cez ul. Fatranskú z ul. Karpatskej do Lesoparku nie je 

dobre označený a vôbec nie je osvetlený. Človeka na tomto prechode večer a 

v noci vôbec nevidno, ani pri zníţenej viditeľnosti. 

 Zastávky MHD ul. Fatranská nie sú zabezpečené prechodom pre chodcov ani 

z jednej strany cesty.  

 Navrhuje predĺţiť cyklochodník, ktorý vedie popri ul. Vysokoškolákov a končí 

pri    internátoch ŢU. 

mailto:tinka@hirovsvet.sk
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– ODaÚP ku všetkým podnetom: Predpoklad vykonania prác je koncom októbra 

2011. Ak sa to neurobí z dôvodu nedostatku financií, bude to riešené v roku 2012. 

Uvedený podnet si vyţaduje finančne náročnejšie práce, napr. terénne úpravy, 

zaloţenie skosených obrubníkov. Vo veci predĺţenia cyklochodníka, odbor 

konštatuje, ţe nie je v pláne, ani na budúci rok. Pripravuje sa cyklochodník V9 na 

Vodné dielo s predpokladom realizácie na rok 2012. 

 

3. dagmar.slepickova@zilina.sk sa elektronicky dňa 21. 07. 2011  obrátila s otázkou 

susedov z ul. Dobšinského: „Kto na meste povolil herňu pri zastávke MHD na 

ul. Matici slovenskej?“ Pôvodne tam bola cukráreň, oproti je krčma aj 

s terasou. Ľudia nadávajú ostošesť. 

- MsÚ: Mesto sa k umiestneniu nevyjadruje. V zmysle VZN č. 2/2009 

prevádzkovateľ je povinný oznámiť prevádzkový čas, prípadne poţiadať 

o rozhodnutie za podmienok určených v tomto nariadení. Licenciu na 

prevádzkovanie výherných automatov a hazardných hier vydáva Ministerstvo 

financií SR po splnení zákonných podmienok.  

 

4.  Občan, ktorý predloţil podnety obyvateľov z ulice Zvolenskej nasledovne: 

  Navrhujem vykonať údrţbu mestskej zelene – drevín na Zvolenskej ulici 1-10 

OŢP: Údrţba sa vykonáva pravidelne 

  Navrhujem vykonať pasport technického stavu verejného osvetlenia na                

ul.  Zvolenská z hľadiska bezpečnosti. 

ODaÚP: Vyriešené cez ŢIVO 

 

 Navrhujem obnovu prechodu pre chodcov na Zvolenskej ulici vodorovnou 

dopravnou značkou a zvislou dopravnou značkou a vybudovanie 

spomaľovacieho prahu (retardéru) a vykonať obnovu vodorovného dopravného 

značenia parkovacích stojísk na ul. Zvolenská 

ODaÚP: Obnova prechodu pre chodcov sa predpokladá na október 2011 a vodorovné 

značenie parkovacích stojísk je predpoklad na rok 2012, všetko závisí od finančných 

prostriedkov.  

 

 Niektorí obyvatelia Zvolenskej ţiadajú o podanie informácií ohľadom zámeru 

presťahovania mestskej „MiniZOO“ z Hurbanovej ulice na Zvolenskú 20 do 

areálu CVČ Spektrum. 

OŠaM: Momentálne prebieha zadávanie prieskume trhu na projektovú dokumentáciu. 

Našou snahou je, aby všetky zvieratá boli umiestnené v interiéri a neobmedzovali 

nijakým spôsobom obyvateľov Zvolenskej ulice. 

  

 Prosím Vás o podanie informácií ohľadne budovania cyklistických chodníkov 

hlavných trás sídlisk a mestských častí na vodné dielo. 

ODaÚP: Projekt pripravený a navrhnutý na realizáciu v roku 2012. 

 

 Prosím Vás o podanie informácií ohľadne budovania športového centra na  

Zvolenskej (Karpatská) ulici. 

OKŠCRaMR: V riešení.  

 

 

mailto:dagmar.slepickova@zilina.sk
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Výbor MČ Vlčince 

I .  berie na vedomie  informácie pre  občanov o riešení ich podnetov.    

 

II. odporúča 

 

MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov, aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do ich vecnej 

príslušnosti, tie  podnety  občanov, ktoré sú v riešení,  viedli v evidencii ako podnety 

určené na vybavenie.   
 

 Hlasovanie: Za: 5    

                Proti: 0 

                Zdržal sa: 0 

3. 

 

Uznesenie č. 50/2011 
k prerokovaniu návrhu občianskeho zdruţenia MULICA OZ vo veci vyznačenia  

cyklokoridoru na ul. Sv. Cyrila a Metóda. 

     Dňa 07. 10. 2011 elektronicky poţiadala Soňa Sestakova (sestakova@vud.sk) v mene 

OZ MULICA o prerokovanie návrhu vo veci vyznačenia cyklokoridoru na ul. Sv. Cyrila 

a Metóda podľa značenia, ktoré je prílohou elektronickej ţiadosti. K ţiadosti uviedla, ţe 

táto vec bola dňa 25.08.2011 prerokovaná s Ing. Chomom, primátorom mesta Ţilina, ktorý 

sa vyjadril kladne s tým, ţe na zrealizovanie bude potrebný súhlas poslancov príslušnej 

mestskej časti. Ďalej uviedla, ţe vec bola prerokovaná aj s Ing. Igorom Liškom, vedúcim 

dopravy MsÚ v Ţiline, ktorý sa tieţ vyjadril kladne k uvedenému zámeru. 

     Dňa 10.10.2011 Ing. Igor Liška elektronicky potvrdil túto informáciu s tým, ţe 

vyznačenie cyklokoridoru na ul. Sv. Cyrila a Metoda bolo odsúhlasené aj na komisii 

dopravy a komunálnych sluţieb. Keďţe však zákon, ktorý zavádza novú vodorovnú 

dopravnú značku bude platiť aţ od 01.11.2011, a vtedy začína zimná údrţba v zmysle 

schváleného operačného plánu, navrhuje riešiť dopravné značenie aţ na jar 2012. 

     Výboru č. 4 mestskej časti Vlčince bola zároveň predloţená príloha nasledovne: 
Cyklokoridor – vodorovné dopravné značenie 

 

1. Ul. Sv. Cyrila a Metoda (Vlčince II) 

Od: križovatka Svätého Cyrila a Metoda so Slovanskou cestou 
Po: začiatok existujúcej cestičky pre cyklistov V10 (most z Vlčiniec ku Hypertescu) 

Návrh značenia: cyklokoridor (vodorovné dopravné značenie na vozovke osobitne v každom smere)  
Dĺžka: 300 m (pre jeden smer), t.j. 600m spolu (cca 50 ks znakov v jednom smere) 
Cena opatrenia: výroba 1 ks šablóny = 35-40 eur s DPH (treba 2 ks) , t.j. celkovo 80,- eur + nástrek na 
vozovku 

Navrhované napojenie cyklotrasy V10 na H3 podľa Štúdie cyklotrás spracovanej Ing.Tabačkom 

 

mailto:sestakova@vud.sk
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Zdôvodnenie: 

Prepojenie cyklotrás H3 a V10 je v súlade so štúdiou cyklotrás, ktorá bola spracovaná Ing. Tabačkom. Náš návrh sa od 

pôvodného riešenia odlišuje v tom, že navrhujeme vyznačenie cyklokoridoru na vozovke osobitne pre každý smer. To 

znamená, v smere z H3 na V10 so začiatkom pri Veterinárnej poliklinike, ďalej popri zastávke MHD a s napojením sa na 

existujúci cyklochodník V10 pod čerpacou stanicou OMV. Podobne treba vyznačiť cyklokoridor aj opačným smerom, z V10 

na H3, so začiatkom na priechode pre cyklistov pod ČS OMV a pokračovaním v smere jazdy vozidiel v pravom jazdnom 

pruhu vozovky a ukončením pred zastávkou MHD, kde sa napojí na existujúci cyklochodník H3. Uvedený cyklokoridor je 

z hľadiska riešení najprijateľnejší z toho dôvodu, že nie je nutné budovať novú samostatnú cyklotrasu ako je uvedené 

v štúdii. Takéto opatrenie navrhujeme preto, lebo pôvodné riešenie zo štúdie cyklotrás, ktoré navrhuje vedenie oboch 

smerov iba po jednej strane nie je možné, nakoľko na to nie sú v súčasnosti vhodné šírkové podmienky, ani finančné 

prostriedky.  

Technický popis dopravnej vodorovnej značky „cyklokoridor“: 

Vodorovné značenie, ktoré označuje koridor kadiaľ sa pohybujú cyklisti na beţnej komunikácii. Cyklistov navádza na 

najvhodnejšiu stopu, ostatných vodičov upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov. Nedáva nikomu ţiadne práva ani 

povinnosti (preto sa zámerne graficky líši od beţného symbolu bicykla), ale prispieva k bezpečnejšej premávke a 

vzájomnému vnímaniu sa. 

Svätého Cyrila a Metoda (smer z H3 na V10) 
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Svätého Cyrila a Metoda (smer z V10 na H3) 

 
     Dňa 27.10.2011 za OZ MULICA  p. Šestáková, elektronicky uviedla, ţe cena uvedeného 

projektu predstavuje čiastku 1060,00 €. Na tento e-mail jej bolo oznámené, ţe tieto 

prostriedky je moţné čerpať z pohotovostného fondu, ktorý pre územný obvod Vlčince na 
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rok 2011 predstavoval čiastku 2656,00 €. Vzhľadom na skutočnosť, ţe zostatková čiastka, 

ku dňu doručenia tejto informácie predstavuje čiastku 1636,00 € a je potrebné urobiť 

celkové zúčtovanie ku dňu 15.12.2011, v danom prípade aj s vykonaním prác by zrejme 

nebolo moţné splniť stanovené podmienky v uvedenom termíne. Preto jej bolo elektronicky 

doporučené, poţiadať o tieto financie v roku 2012 s tým, ţe ţiadosť o finančnú čiastku musí 

spĺňať určité poţiadavky uvedené v zápisnici z 3. zasadnutia poslaneckého výboru mestskej 

časti č. 4 Vlčince, ktoré sa konalo dňa 07.04.2011. Ako vzor jej bolo doporučené vyuţiť 

ţiadosti tých subjektov, ktoré uţ poţiadali, napr. v zápisnici poslaneckého výboru MČ č. 4 

Vlčince dňa 06.10.2011. Zároveň jej bol vysvetlený spôsob, ako sa dostane k zápisniciam 

výboru, ktoré sú na webovej stránke Mesta Ţilina.  

     Na dnešnom zasadnutí poslanci MČ Vlčince po zváţení predloţeného návrhu 

s prihliadnutím na vyjadrenie odboru dopravy MsÚ Ţilina schvaľujú predloţený projekt 

občianskeho zdruţenia MULICA OZ v predmete veci „Vyznačenie  cyklokoridoru na 

ul. Sv. Cyrila a Metóda“, začiatok prác: na jar 2012. 

 Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie návrh občianskeho zdruţenia MULICA OZ vo veci vyznačenia  

cyklokoridoru na ul. Sv. Cyrila a Metóda. 

 

II.  schvaľuje vyznačenie  cyklokoridoru na ul. Sv. Cyrila a Metóda“ s tým, ţe určuje    

začiatok prác  na jar 2012. 

 

  Hlasovanie: Za:  5   

               Proti: 0 

              Zdržal sa: 0 

 

4. 

Uznesenie č. 51/2011 
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 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 za obyvateľov Vlčiniec: Navrhuje na centrových miestach medzi Vlčincami I. 

a II, Vlčincami II. a III, obchodné miesto na Vlčincoch III, medzi Poštou 8 a Vlčincami 

IV., teda osadiť aspoň 4 kusy orientačných tabúľ s uvedenými smermi na ulice 

v danom mieste z dôvodu lepšej orientácie obyvateľov Vlčiniec, ktorí často majú 

starosti s navigáciou návštevníkov, lebo spleť ulíc je neprehľadná, ako aj tým 

návštevníkom, ktorí cielene navštívia Vlčince. 

 

2. Študent Ţilinskej univerzity: Navrhuje osadiť verejné osvetlenie cestou poza 

Carefour do budovy jedálne Ţilinskej univerzity na Ceste k Paľovej búde, Veľký 

diel. Cesta je neosvetlená a zvlášť v tmavom zimnom období je tým nebezpečná          
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vo vzťahu k neprispôsobivým občanom a zároveň vo vzťahu k ochrane ţivota a zdravia 

ľudí na tejto dosť frekventovanej časti mesta. Uţ sa stalo niekoľko úrazov na tejto 

Ceste k Paľovej búde. 

 

3. Pán Obrcian, ul. Černovská 10: 

- Opakovane navrhuje úpravu dopravného značenia „Zákaz státia“ na ul.       

Černovská od vchodu č. 5 smer na ul. Svorada Benedikta vchod č. 18, popred 

budovu Admiral na koniec Ul. Sv Cyrila Metóda. 

-  Ţiadal  zúţenú cestu pri reštaurácii Tulák (terajšie parkovisko) zrušiť a rozšíriť     

cestu , vyvlastniť vo verejnom záujme. 

  

4. Ing. Uherkovich, ul. Černovská 8: 

Ţiada odpoveď na otázku: „Prečo mesto predáva pozemky na  parkovanie pred   

bývalým Tulákom na ul. Černovská 1- 4 súkromným osobám. 

 

5. Pani Šavelová, Nám. Ľ. Fullu 1666 navrhuje:  

        - upozorniť aj podnikateľov na povinnosť separovať odpad, 

        - opraviť nefunkčné verejné osvetlenie na ul. Ľ. Fullu,  

        - upozorniť MAX na odpratanie zeminy, ktorú nahádzali okolo svojho domu a tým          

          zahádzali aj priľahlý chodník,     

       - nový cintorín je v dezolátnom stave, aj schody, kosenie robia tak,  ţe trávu nahrnú        

          na hroby. 

   

 Výbor MČ Vlčince 

 

I. doporučuje 

 

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.  

      

Hlasovanie: Za: 5    

               Proti: 0 

               Zdržal sa: 0 

5. 
 

Uznesenie č. 52/2011 
k prerokovaniu nakladania s majetkom mesta v územnom obvode Vlčince. 

 

Poslanecký výbor prerokoval nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta Ţilina 

v územnom obvode Vlčince a súhlasí: 

 

1. S predajom pozemku p. č. KN-C 7633/53 o výmere 582 m² spoločnosti MGM Ţilina 

s.r.o., Obeţná 7, Ţilina, ktorý sa nachádza v priamej väzbe na areál tejto spoločnosti, za 

účelom prechodného uskladňovania stromov, krov, substrátov, mulčovacej kôry a pod.. 

Spoločnosť vykonáva pre Mesto od r. 1991 tvorbu, údrţbu a správu verejnej mestskej 

zelene. Predmetný pozemok nie je vhodný na zástavbu, nachádza sa v ochrannom 
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pásme VTL plynovodu, nachádza sa tu vedenie struskovodu, vedenie vodovodu a el. 

vedenie. 

2. S bezodplatnou zámenou dotknutých nehnuteľností o výmere 5 601 m² so Ţilinskou 

univerzitou. Ide o vzájomné majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností areálu 

Stavebnej fakulty a Mesto zas získa pozemky, na ktorých uţ postavilo komunikácie pre 

chodcov, cyklistov a v budúcnosti rozšíri ul. Vysokoškolákov smerom do areálu 

Ţilinskej univerzity.  

 

Hlasovanie: Za:  5  

              Proti: 0 

              Zdržal sa: 0 

6. 

 

Uznesenie č. 53/2011 
k aktuálnym informáciám: 

 

 Dňa 17. 10. 2010 sa Rady školy, konanej v MŠ ul. Gemerská, zúčastnili poslanci Mgr. 

Straňáková a Bc. Groma. Na 1. plenárnej schôdzi volili nových zástupcov do RŠ, 

predsedom bola zvolená pani Pokorná. Prítomní schválili  správu o činnosti školy za 

uplynulý školský rok. Informovali o dochádzke a o činnosti detí, vzdelávaní 

pedagogických zamestnancov, o prezentácii školy na verejnosti, a o uskutočnených 

aktivitách v rámci údrţby školy, hlavne renovácii chodníkov, ktoré sa im podarilo 

zvládnuť z dotácií mesta a sponzorov od občanov i Cestných stavieb. Do MŠ je 

zapísaných  96 detí, ide o prekročenie o viac ako 12 detí. Riaditeľka informovala aj o 

finančnom hospodárení MŠ. 

 

 V polovici októbra, v dolnej časti Lesoparku Chrasť medzi ul. Vysokoškolákov 

a Rosinskou cestou (za tenisovými kurtmi) sa začala 1. etapa revitalizácie verejnej 

zelene. V uvedených miestach vzniklo niekoľko nelegálnych skládok, často sa tam 

zdrţiavali neprispôsobiví obyvatelia a mládeţ tam v nočných hodinách konzumovala 

alkohol. Mesto Ţilina pristúpilo k tejto revitalizácii preto, aby sa vytvorila hodnotná 

plocha na oddych a rekreáciu. Najskôr sa celá plocha vyčistí od náletových 

neusporiadaných drevín, inváznych rastlín a burín. Vyvezie sa odtiaľ odpad z 

nelegálnych skládok, nachádza sa tam dokonca aj stavebný odpad z okolitých 

novostavieb, zvyšky panelov, drôtov aj okien. Po vyčistení plochy bude v 1. etape 

vysadených cca 400 ks domácich drevín nad 1 m. Výsadba prebehne v takzvaných 

hlúčkoch alebo skupinkách na spôsob arboréta. V budúcnosti sa plánuje výsadba aj 

cudzokrajných drevín. Súčasťou revitalizovanej časti lesoparku budú aj rôzne náučné 

chodníky a lavičky ako aj ďalšie plochy určené pre oddych Ţilinčanov. Táto aktivita  je 

finančne podporená spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o. v rámci ich filantropických 

aktivít v programe Zelené mesto sumou 48 180 €. 

 Mestské zastupiteľstvo v Ţiline na svojom zasadnutí schválilo 19. septembra 2011 

nové všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011, ktorým sa upravujú podmienky 

odpredaja bytov a nebytových priestorov, ktoré boli postavené výlučne z rozpočtu 

Mesta Ţilina alebo príspevku Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Moţnosť 

zľavy, ktorú Mesto Ţilina poskytuje pri odkúpení bytu, si môţu nájomcovia 

uplatniť do 31. decembra 2011. Je potrebné upozorniť na tú skutočnosť, ţe moţnosť 

odpredaja sociálnych bytoch postavených zo ŠFRB prichádza do úvahy aţ po uplynutí 
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30 rokov od kolaudácie príslušného sociálneho bytového domu. V priebehu letných 

mesiacoch Mesto Ţilina zaslalo výzvy nájomcom bytov, ktorí doteraz nepoţiadali 

o prevod bytu v zmysle zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. Nájomníci tých bytov, ktoré je moţné odkúpiť, 

by mali zváţiť moţnosť poţiadať o odkúpenie bytu aj z toho dôvodu, ţe moţnosť zľavy 

ktorú Mesto Ţilina poskytuje nad rámec zákona, je moţné priznať len tým 

nájomcom, ktorí poţiadajú o odkúpenie bytu do 31. decembra 2011. Po tomto 

termíne je moţné stále poţiadať o odpredaj bytu, avšak bez poskytnutia vyššie uvedenej 

zľavy, ktorá je stanovená pre byty na sídlisku Hájik 30% a na sídlisku Vlčince a Solinky 

10% z celkovej kúpnej ceny bytu. Ţiadosť o prevod bytu je potrebné doručiť správcovi 

bytov, ktorým je BYTTERM, a. s., ktorý prevody bytov realizuje. 

 Informácia o liste troch obyvateľov ul. Černovskej, Vlčince I. zo dňa 18.10.2011 vo 

veci „Protest proti prepojeniu Černovskej ulice s ulicou Sv. Cyrila a Metóda podľa 

starých plánov a nie podľa výsledku porady zo dňa 22.06.2011. Tento list je 

podpísaný pánom Ivanom Kobolkom, Ing. Adalbertom Uherkovichom a Ing. Jánom 

Krúpom z ul. Černovskej, označených za petičný výbor. List je adresovaný výboru MČ 

č. 4 Vlčince do poslaneckej schránky na MsÚ v Ţiline predsedkyni výboru MČ č. 4 

JUDr. Gabriele Hamalovej, na vedomie bol list daný Ing. Igorovi Chomovi, primátorovi 

mesta, Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi mestského úradu, odboru dopravy, útvaru 

hlavného kontrolóra a výboru MČ č. 4 Vlčince. V texte o veci je chyba, zrejme autori 

listu mali na mysli výsledok porady zo dňa 22.06.2010 a nie v roku 2011.  

         Podľa obsahu uvedeného listu je zrejmé, ţe občania z ulice Černovskej nesúhlasia 

s riešením dopravnej situácie na Vlčincoch I. podľa schváleného projektu. Za účelom 

riešenia danej veci bola zvolaná porada na MsÚ v Ţiline dňa 27.10.2011, ktorú viedol 

Ing. Petrík, prednosta MsÚ v Ţiline za účasti príslušných orgánov. Za poslanecký výbor 

MČ č. 4 Vlčince sa porady zúčastnila JUDr. Gabriela Hamalová, predsedkyňa výboru, 

ktorá prítomných oboznámila so situáciou, o výsledku zistení z osobnej prehliadky 

celého výboru v danom mieste územného obvodu Vlčince I. s tým, ţe trvá na prijatom 

uznesení poslaneckého výboru č. 42/2011 zo dňa 06.10.2011, podľa ktorého výbor MČ 

Vlčince schválil ďalší postup riešenia dopravnej situácie na Vlčincoch I. podľa 

schváleného projektu tak, aby bolo moţné začať s realizáciou stavebných prác v roku 

2012 a zároveň doporučil MsÚ v Ţiline a odboru dopravy, aby v koordinácii 

s príslušnými orgánmi a spoločnosťami pokračovali v realizácii riešenia dopravnej 

situácie na Vlčincoch I. podľa schváleného projektu  tak, aby bolo moţné začať 

s realizáciou stavebných prác v roku 2012. 

         Výsledok vybavenia tohto listu bude zabezpečovať MsÚ v Ţiline za všetkých 

oslovených adresátov. 

         Na dnešnom zasadnutí výboru sa osobne zúčastnili pán Ivan Kobolka a Ing. Adalbert 

Uherkovich. Pán Obrcian, ktorý bol tieţ prítomný na zasadnutí výboru podporil obsah 

predmetného listu, teda vyslovil nesúhlas s dopravným riešením podľa schváleného 

projektu. Za týchto prítomných pánov hovoril pán Kobolka, ktorý uviedol, ţe jednanie 

v predmete veci má byť dňa 09.11.2011 na úrovni primátora mesta.    

  

     Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie uvedené informácie.  
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     Hlasovanie: Za: 5     

             Proti: 0 

             Zdržal sa: 0 

 

7. 
 

    Záver a diskusia  

  

    Prítomný npor. Jánošík, zástupca Mestskej polície za územný obvod Vlčince,   

odpovedal na dotazy občanov a usmernil ich, ako správne postupovať pri ohlasovaní 

a narúšaní nočného kľudu, prejavoch výtrţníctva zo strany mládeţe, či 

bezdomovcov. V ţiadnom prípade sa s nimi netreba hádať, lebo im môţu spôsobiť 

ujmu na zdraví, či na majetku   a kým príde polícia zutekajú.  

 

                Po vyčerpaní programu, predsedkyňa ukončila zasadnutie.  

    

V Ţiline dňa 10. 11. 2011 

                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru 

 

 

 

 

 

 

 

  


