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Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 04. 04. 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 Ţiline, nadpor. Janošík 

 

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  vloţili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia 

výboru do 04. 04. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na 

dnešnom zasadnutí výboru MČ s občanmi 

 

2.  Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre troch športovcov z Vlčiniec, 

organizovaných v ŠPORTCENTRUM Ţilina, Lieňová 15/9, 010 01 Ţilina na 

projekt „Siloví trojbojári Vlčince“ 

 

3.   Aktuality 

 Pozvánka na stretnutie občanov s vedením Mesta dňa 18.04.2013 o 16.00 h 

 Jarný zber objemných komunálnych odpadov 

 Návrhy na cykloprístrešky 

 Nelegálny pouličný predaj 

 

4. Záver  
 

1. 

 

Uznesenie č. 11/2013 
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 od posledného zasadnutia výboru do   

07. 03. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 

výboru MČ s občanmi. 

 

1. Marek Kubáň, ul. Berlínska 

 

    Ţiada zabezpečiť ochranu miesta ul. Berlínskej kamerovým systémom z dôvodu 

zvýšenej kriminality, čo sa prejavuje hlavne opakovaným poškodením osobných 

vozidiel. 
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2. Vojtech Ligas, ul. T.Vansovej 

 

    1.  Ţiada osadiť tabuľku „Zákaz vodenia psov“ v priestore športovísk a detských 

         ihrísk, ul. T. Vansovej, nakoľko neustále tieto priestory sú znečisťované nedbalým 

         správaním spoluobčanov pri vodení psov predpokladá, ţe tabuľka uľahčí aj postup 

         Mestskej polície pri ich pokutovaní. 

 

2. Vo vnútroblokovom priestore ul. T. Vansovej a ul. Dobšinského 1, 2, 3 je nevyuţitý 

  vyasfaltovaný priestor (asi 30,40 m²), pôvodne slúţil na športové vyţitie. Teraz je to 

zdevastované, nevyuţité pretoţe za obytným domom sú ihriská, dokonca jedno 

antukové. Preto navrhuje vypracovať štúdiu za účelom vyuţiť tento priestor na 

parkovanie, ktoré je pre obyvateľov Vlčiniec viac neţ potrebné. 

 

3. Ţiada osadiť stromy v priestore detského ihriska pod premostením nad cestou smerom 

    ku kriţovatke pri OC NAY, oproti OC Centrum, či pobočke Colného úradu.  

  

Výbor MČ Vlčince 

 

 odporúča  

 

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:           4 

        Proti:         0 

        Zdržal sa:  0  

 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:            1 (MUDr. Zelník)  

        Proti:         0 

      Zdržal sa:  0 

 

2. 

 

Uznesenie č. 12/2013   
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre troch športovcov z Vlčiniec, 

organizovaných v ŠPORTCENTRUM Ţilina, Lieňová 15/9, 010 01 Ţilina na 

projekt „Siloví trojbojári Vlčince“ 

 
Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie 

 ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre troch športovcov z Vlčiniec, 

organizovaných v ŠPORTCENTRUM Ţilina, Lieňová 15/9, 010 01 Ţilina na projekt 

„Siloví trojbojári Vlčince“ 
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     Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť ŠPORTCENTRUM Ţilina, 

Lieňová 15/9, 010 01 Ţilina o dotáciu z pohotovostného fondu na projekt „Siloví trojbojári 

Vlčince“ pre troch športovcov z Vlčiniec, organizovaných v tomto športovom klube 

v poţadovanej čiastke 500,00 €. Podľa predloţeného projektu ţiadateľ poţaduje v poloţke 

„Dresy“ čiastku 250,00 €, a v poloţke „Štartovné“ čiastku 250,00 €. Zároveň ţiadateľ 

predloţil cenovú ponuku, podľa ktorej cena zamýšľaného nákupu dresu predstavuje čiastku 

285,00 €. Klasifikácia projektu je určená v poloţke „športové sluţby“ v športovej oblasti, 

účelom ktorého je podpora a rozvoj športového talentu. Výbor č. 4 Vlčince po preskúmaní 

podmienok na pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu vyslovil 

nesúhlas s poskytnutím finančnej čiastky vo výške 250,00 € na štartovné a zároveň 

súhlasí s poskytnutím dotácie na zakúpenie dresu v poţadovanej čiastke podľa 

projektu 250,00 €. Projekt a cenová ponuka sú prílohou originálneho vyhotovenia tejto 

zápisnice.  

 

II. schvaľuje 

dotáciu vo výške 250,00 € na zakúpenie dresu z pohotovostného fondu pre troch 

športovcov z Vlčiniec, organizovaných v ŠPORTCENTRUM Ţilina, Lieňová 15/9, 010 01 

Ţilina na projekt „Siloví trojbojári Vlčince“ 

 

III. neschvaľuje 

dotáciu vo výške 250,00 € na štartovné z pohotovostného fondu pre troch športovcov 

z Vlčiniec, organizovaných v ŠPORTCENTRUM Ţilina, Lieňová 15/9, 010 01 Ţilina na 

projekt „Siloví trojbojári Vlčince“ 

 

Hlasovanie: Za:             4 

         Proti:          0 

         Zdržal sa:   0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:               1 (MUDr. Zelník) 

        Proti:           0 

      Zdržal sa:    0 

3. 

Aktuality 

 
 STRETNUTIE OBČANOV S VEDENÍM MESTA ŢILINA 

 primátor mesta Ţilina – Igor Choma 

 prvá zástupkyňa primátora – Slavomíra Brezovská 

 druhý zástupca primátora – Štefan Zelník 

 prednosta Mestského úradu v Ţiline – Anton Trnovec  

            spolu s vedúcimi odborov MsÚ 

 poslanci Mestského zastupiteľstva 

 náčelník Mestskej polície – Milan Šamaj 

 riaditeľ Dopravného podniku mesta Ţiliny – Ján Barienčík 

Pozývame všetkých na stretnutie dňa (štvrtok) 18. apríla 2013 o 16.00 h do Veľkej 

zasadačky Mestského úradu v Ţiline, Nám. obetí komunizmu 1, Ţilina  
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Otázky a odpovede zo stretnutí občanov s vedením mesta nájdete na www.zilina.sk 

v rubrike „Čo sa v Ţiline urobilo“. Vedeniu mesta Ţiliny záleţí na názore občanov 

a usiluje sa o riešenie všetkých podnetov. 

 
 Aj túto jar sa na území mesta Ţilina uskutoční zber objemných komunálnych 

odpadov prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú počas 6 

týţdňov rozmiestnené v centre mesta, na sídliskách i v ostatných mestských 

častiach. Veľkokapacitné kontajnery na odloţenie komunálnych odpadov budú 

rozmiestnené od 2. apríla do 13. mája 2013 podľa harmonogramu, uverejneného na 

oficiálnych stránkach Mesta Ţilina, v Klientskom centre a na informačnej tabuli pred 

budovou Mestského úradu v Ţiline, vo vozidlách MHD, ako aj v regionálnych 

médiách.  

 Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, 

šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. 

 Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, 

pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môţu občania mesta 

Ţilina (po predloţení preukazu totoţnosti) bezplatne odovzdať do dvoch 

ţilinských zberných dvorov. 

Zberné dvory: Do dvoch ţilinských zberných dvorov môţe kaţdý občan Ţiliny (po 

predloţení preukazu totoţnosti) bezplatne doniesť aţ 500 kg odpadu ročne. Ide napr. o 

chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie odpady. 

 zberný dvor v Povaţskom Chlmci  

(pracovné dni od 7.00 do 15.00 h) 

 zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta  

(pracovné dni od 10.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h) 

 

 Mesto Ţilina v rámci európskeho projektu Central Meetbike inštalovalo v 

minulom roku 300 „cyklostojanov“ na rôznych miestach v meste. Aj v tomto roku 

plánuje Mesto Ţilina pokračovať v zlepšení „cykloinfraštruktúry“. Jedným 

z prvých krokov je inštalovanie „cykloprístreškov“, ktoré budú slúţiť širokej 

verejnosti. Mesto preto prichádza s výzvou, aby občania sami navrhli, kde by sa 

budúce prístrešky mohli umiestniť. „Cykloprístrešok“ slúţi na bezpečnú úschovu 

bicyklov a bude uzamykateľný. Podmienkou pre inštaláciu prístreška je, aby ho 

prevádzkovateľ udrţiaval. Táto starostlivosť v sebe zahŕňa zamykanie a odomykanie 

podľa potreby cyklistov. Návrhy na umiestnenie „cykloprístreškov“ môţu podávať 

občianske zdruţenia, športové kluby, školy a školské zariadenia, a tieţ aj samotní 

občania. Svoje návrhy môţete posielať na e-mailovú adresu: 

lubos.slebodnik@zilina.sk. 

 

 Mestská polícia Ţilina upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta na nelegálny 

pouličný predaj rôzneho tovaru z elektroniky, drogérie a iného spotrebného 

materiálu. Hliadky Mestskej polície Ţilina zaznamenali v poslednom období zvýšenú 

aktivitu pochybných „obchodníkov“, ktorí náhodne okoloidúcim ľuďom vnucujú nielen 

„značkové“ parfumy a holiace strojčeky, „strieborné“ príbory, „digitálne“ fotoaparáty 

či videokamery, ale aj iný nekvalitný tovar. Neraz v takýchto prípadoch kupujúci zistí 

aţ doma, ţe navonok pekne zabalený výrobok je po rozbalení nefunkčný falzifikát, 

ktorý môţe byť pre spotrebiteľa aj zdraviu škodlivý. „Títo obchodníci konajú v rozpore 

so zásadami ambulantného predaja a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina č. 

5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 

http://www.zilina.sk/
mailto:lubos.slebodnik@zilina.sk
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trhových miestach v meste Ţilina. V takýchto prípadoch moţno v zmysle zákona o 

priestupkoch udeliť takto konajúcim osobám blokovú pokutu 33 € za porušovanie 

uvedeného všeobecne záväzného nariadenia,“ upozorňuje náčelník Mestskej polície 

Milan Šamaj. Mestská polícia Ţilina preto radí chrániť sa pred aktivitami týchto 

„obchodníkov“ a odporúča obrátiť sa na Mestskú políciu Ţilina, tel. č.: 159, prípadne 

na štátnu políciu (Policajný zbor Slovenskej republiky), tel. č.: 158. 

 

4. 

 

Záver 
 

     Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

  

 V Ţiline dňa 08. 04. 2013                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


