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Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 04. 09. 2014 
 

Prítomní:      JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma, Bc. Bohumil Kostolný,  
                     Mgr. Terézia Straňáková (podľa prezenčnej listiny) 
Neprítomní:  Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša  
 
Hostia: Mestská polícia v Žiline, 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  vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do 
04.09.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 
výboru MČ s občanmi 

2. Projektová dokumentácia chodníkov na Vlčincoch tvorí prílohu elektronického 
vyhotovenia tejto zápisnice 

3. Predaj zastavanej plochy o výmere 27 m² Rezidencii Vlčince, s.r.o., Nám. Ľ. Fullu za 
1431,00 € (53,00 €/m²) 

4. Predaj ostatnej plochy o výmere 2 m² VS Investment Vlčince, s.r.o., V. Tvrdého, 
Žilina za 106,00 € (53,00 €/m²) 

5. Nájomná zmluva na dobu neurčitú so ŽILBYT s.r.o., ul. Nanterská za 1,00 € ročne 
6. Nájomná zmluva na dobu neurčitú s Mestskou krytou plavárňou, s.r.o., ul. 

Vysokoškolákov za 1,00 € ročne 
7. Uzatvorenie vecného bremena v prospech spoločnosti POINT a. s. Žilina, ul. 

Vysokoškolákov za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej 
výške 1 604,36 €   

8. Aktuality 
 Čo všetko občania vybavia v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline 
•  Jesenný zber objemných komunálnych odpadov v Žiline 
• V Žiline prebehne bezplatný jesenný zber elektroodpadu. 
• Mesto odovzdalo ďalší nový chodník do užívania žilinskej verejnosti. 
• Mesto Žilina buduje nové parkovacie miesta 

9. Záver  
 

1. 
 

Uznesenie č. 25/2014 
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 od posledného zasadnutia výboru do   
04.09.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 
výboru MČ s občanmi 
 
1. Elektronicky podnet zo dňa 20.06.2014 vo veci riešenia ul. Slovanskej: 

Ako obyvateľ ul. Nanterská, som už niekoľkokrát upozorňoval vedenie mesta Žilina na 
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nedostatky a navrhoval patričné riešenie ohľadom ulice Slovanská. Pravidelne 
navštevujem www stránku mesta, kde sa k plánom na zmeny týkajúce sa spomínanej 
ulice prakticky doteraz nič nezrealizovalo. Obyvateľov spomínanej ulice trápia hlavne 
veci ohľadom: 
1. zakázať prejazd aut cez ulicu Slovanská (s povolením by výnimku tvorili autá 
obyvateľov ulice s trvalým pobytom pre možnosť zaparkovať pred svojim vchodom) 
2. separovať odpad do kontajnerov na ulici Slovanská 1-5 je hazard so životom, 
keďže kontajnery sú umiestnené vodorovne a tesne popri   ceste, ktorou prejde za minútu 
cca 10 aut (kontajnery by bolo vhodné umiestniť pod 90 uhlom k ceste) 
3. čo najskôr zainvestovať do vybudovania parkoviska z dvoch strán ulice 
Slovanská pod 45 uhlom (podieľať na financovaní by sa mohli aj obyvatelia ulice s 
podmienkou, že ku každému bytu sa vytvorí jedno pridelené parkovacie miesto s 
označením ŠPZ. Potom by nenastala situácia, že obyvateľ ulice musí vo večerných 
hodinách hľadať 20 minút voľné parkovacie miesto niekedy aj na zeleni). 
Odpoveď vedúceho odboru dopravy: 
PD je spracovaná, je tam aj vydané stavebné povolenie, ale rozpočtové náklady sú cca 
500.000,- €. V našich finančných pomeroch je to teraz  nerealizovateľné. Rovnako je 
spracovaná PD rozšírenia Bajzovej ulice – párne, nepárne – celkový rozpočet cca 
1.200.000,- €. To sú akcie, ktoré pre finančné nároky nevieme realizovať. Keď si 
zoberieme, že počas 4 rokov bol problém nájsť 500.000,- € na realizáciu parkovacích 
miest (ktoré mimochodom teraz súťažíme), aby sme ako tak uspokojili občanov v rámci 
celej Žiliny, nie je možné riešiť za rovnaké peniaze jednu ulicu. Ale občan má pravdu, 
bývam blízko, tiež niekedy krúžim okolo Vlčiniec ako „orol“, aby som zaparkoval. 

 
2. Elektronická komunikácia vo veci riešenia dopravnej situácie Vlčince IV odo dňa 
    03.06.2014: 

1. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za úpravu v dopravnom zvislom aj 
vodorovnom značení v smere zo Spanyolovej na Vlčince, kde sa zmenila značka zo 
zbiehania jazdných pruhov na striedavé radenie. Je to veľmi dobrý krok, ktorý uľahčí a 
zracionalizuje dopravu z mesta, no najmä pri schádzaní z obchvatu. Osobne tadiaľ dosť 
jazdím, takže to naozaj veľmi oceňujem. 
 
2.  Chcem ešte niečo iné sa spýtať: Je hlboká cesta oficiálne pešia zóna? Pýtam sa pre 
podozrenie, že niektoré technologické autá zo Žilinských komunikácii si tadiaľ skracujú 
cestu. Chápem čistenie, kosenie, zberanie trávy, vyprázdňovanie smetných košov. Čo ale 
robil stroj v piatok 25.07.2014 o 9:20 na Hlbokej ceste? Kde bola jeho cieľová stanica, 
aby odôvodnil skrátenie trasy po Hlbokej ceste? 
Odpoveď Žilinské komunikácie, a.s.: Hlboká cesta nie je Pešia zóna – museli by tam 
byť dopravné značky.  Išlo o svojvoľné skrátenie cesty, vozidlo bolo zablokované pred 
predajňou Jednota. Vodič bol nútený ísť  na chodník. Vodič bol upozornený, ak sa to 
stane ešte raz, bude mu krátená mesačná prémia. 
    
3. V minulosti sme spolu komunikovali ohľadne mnou a kolegami vypracovaného 
návrhu na doplnenie vodorovného dopravného značenie - priechod pre chodcov na 
Obchodnej ulici, ktorý bol predložený aj na zasadnutí poslancov mestskej časti Vlčince 
dňa 03.04.2014. Teším sa, že projekt má takúto podobu. V prílohe nájdete doplňujúci 
návrh k tomuto projektu, konkrétne pre parkovisko na ul. Necseya. Ak je možné, prosím, 
pošlite to projektantovi. Prosím, sú tieto PDF súbory publikovateľné? V tejto prílohe je 
tiež návrh na osadenie VDZ A13 v zákrute ulice Obchodná ku zastávke MHD Poštová. 
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Druhá príloha je návrh na dobudovanie úseku chodníka spod mosta na Hlbokej ceste v 
smere na Košickú ulicu (ku Tescu). Tretia príloha je takým jednoduchým prehľadom (z 
môjho pohľadu) cestárskych flákačov, alebo nedôsledne prevedené úkony. Prosím, 
ospravedlňte moju rýpavičnosť, no myslím si, že tolerovať fušerov v drobnostiach, dáva 
priestor byť ľahostajným i pri veľkých pochybeniach, ktoré zo strany našich cestárov 
vidieť v ZA pomerne často (rozliata farba na VDZ po cestách, nesprávne zvolené 
dočasné ZDZ pri údržbe ciest, atd.) 
Poslanecký výbor č. 4 Vlčince: Prílohy budú tvoriť elektronické prílohy 
k elektronickému vypracovaniu tejto zápisnice. 
Odpoveď vedúceho odboru dopravy: 
 Máme vybratého projektanta na PD dopravného značenia a stavebných úprav – Ing. 
Marcel Tichý  - projekt sa pripravuje. Projekt má byť spracovaný do 20.08.2014. Až 
odsúhlasenú projektovú dokumentáciu cez ODI PZ SR v Žiline môžeme prezentovať 
verejnosti, aby to bolo korektné. Dôležité je tiež, aby sme stavebné úpravy realizovali na 
mestskom pozemku. 
 
4. Je zničený poklop kanalizácie v strede vozovky oproti budovy pošty na Obchodnej 
ulici. Počuť a samozrejme aj vidieť, že ako autá cez to prechádzajú, tak to udiera a 
predpokladám, že takto sa to zničí rýchlejšie. 

  
5. Chcem sa ešte opýtať, či by jeden z bodov môjho/nášho návrhu mohol byť 
realizovateľný skôr - a to zrkadlo na križovatke ku pošte. V poslednom čase sme ako 
šoféri mali dosť veľké problémy s výjazdom na hlavnú cestu kvôli vysokej nepokosenej 
tráve. Práve na križovatke od pošty smerom na hlavnú Obchodnú a tiež keď idem z 
Cyrila Metoda smerom na obchodnú ku pošte (táto druhá spomínaná nie je predmetom 
mojej správy, ale spomenul som ju pre zdôraznenie nepríjemnosti kvôli vysokej tráve). 
Nevyčítam, len argumentujem a interpretujem rozhorčenie mnohých šoférov, vrátane 
mňa. V každom prípade pokiaľ ste Vlčinčiar, asi ste zažili ako náročné je vyjsť 
na hlavnú od pošty. Doprava ešte v pohode, ale doľava je to fakt o hubu. Zrkadlo by 
veľmi pomohlo na tomto mieste. 
E- mailová správa zo 14.08.2014: Chcem poďakovať a hneď za horúca pochváliť, 
nakoľko som práve svedkom montáže zrkadla na križovatke obchodná a poštová. 
Odpoveď: Podnet vybavený 
 

3. Elektronický podnet zo dňa 27.08.2014: 
Obraciam sa na Vás s prosbou o vyriešenie problému s pravidelným prejazdom áut po 
chodníku v blízkosti ulice Tulská. Niektorí vodiči pravidelne využívajú chodník 
vedúci od "čínskeho múru" na Tulskú (jednosmerka) ako skratku, pretože sa im 
nechce ísť dookola okolo čerpacej stanice OMV. Zvončeky sú zo strany chodníka, 
nie cesty, takže chodník využívajú aj napr. rozvozy pizze Michaelo. Medzi panelákmi 
parkujú pravidelne 3 autá (3 obdĺžniky na obrázku). Vzhľadom k tomu, že je tam miesta 
dosť mi tieto 3 "parkovacie miesta" nevadia. Vadia mi autá ktoré parkujú ešte ďalej, 
akoby na spojnici chodníkov. Viac krát to riešila polícia s výsledkom, že tam ostáva 
viac ako 1,5m a to je v poriadku. Osobne mám 2 malé deti a je mi veľmi nepríjemné 
keď sa s nimi musím na chodníku uhýbať autám. Na obrázku som znázornil, kde by 
mohli byť zábrany proti vjazdu áut (hnedé bodky). 
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4. Opätovný elektronický podnet zo dňa 14.07.2017: 

Posielam opätovný podnet na opravu, prípadne výmenu tých lavičiek v územnom 
obvode Vlčince, ktoré vyžadujú opravu, či náhradu za nové. 
Odpoveď vedúceho odboru dopravy: Lavičky sú opravené. 
 

5. Elektronicky podnet zo dňa 07.08.2014: 
    Kto by vedel zariadiť opravu ochrannej siete na detskom ihrisku ul. Piešťanská?  
    Odpoveď výboru č. 4 Vlčince: Po osobnej ohliadke sieť na detskom ihrisku ul. 

Piešťanská opravený. 
 
6. Elektronicky podnet zo dňa 01.09.2014: 
 

Dobrý deň pán Choma, 
obraciame sa na Vás so žiadosťou o zachovanie plochy určenej na šport a oddych na 
ulici Martinská. LOKALITA  15 v prílohe. Máme za to, aby táto plocha aj po 
vyasfaltovaní nebola určená na parkovanie, nakoľko sa tým naruší celistvosť oddychovej 
zóny, ktorej je plocha časťou. Tým by sa obmedzili možnosti využitia oddychovej zóny 
(viď modrou v prílohe). Parkovacia plocha by tak na tomto mieste nepriniesla ani toľko 
úžitku ako obmedzení. V súčasnosti je aj v najkritickejších hodinách možné na našej 
ulici nájsť parkovacie miesto. Pri úplnom obsadení miest pred bytovými domami 7809 a 
7810, ostáva dostatok voľného miesta pred domami 7813 a 7797.  
 
Odpoveď:  
     Vo veci výstavby parkovacích miest na ploche zničeného ihriska na Martinskej ulici 
pán primátor Ing. Igor Choma predložil nasledovné vyjadrenie: 

 
Vážení Žilinčania, 
     na základe viacerých opakovaných (a musím povedať, že aj oprávnených) 
podnetov proti výstavbe parkovacích miest na ploche zničeného ihriska na 
Martinskej ulici som vydal rozhodnutie, na základe ktorého nebude stavebná firma 
parkovanie realizovať. Zachováme pôvodný rozmer ihriska, plochu nejdeme 
zväčšovať. Stavebné práce však budú pokračovať - odstráni sa zvetraný asfalt, nastrieka 
sa  asfaltový spojovací mostík a položí sa nová vrstva asfaltov v hr. 40 mm. Plochu môžu 
potom  využívať deti a mládež na športové aktivity. Pre úplnosť dodávam, že asfaltovať 
sa bude aj veľká plocha v blízkosti, tá bude doplnená aj basketbalovými košmi. Tento 
mail zároveň posielam aj občanom, s ktorými som už komunikoval na túto tému a tiež 
poslancom, ktorí žiadosti obdržali.  
Zároveň ďakujem všetkým za podnet a starostlivosť o zeleň. 
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S úctou 
Igor Choma 
primátor mesta Žilina 
 
Reakcia občana:  
Ďakujeme za promptné vybavenie nášho podnetu. Tešíme sa, že po oprave oboch ihrísk 
budeme môcť plochy plnohodnotne využívať a udržiavať. Radi by sme Vás ešte 
poprosili o prioritu dokončenia stavebných prác na jednotlivých lokalitách podľa ich 
blízkosti voči ihriskám a športoviskám, pokiaľ je to možné. Rozkopané plochy a suť sú 
pre deti magnetom aj nebezpečenstvom zároveň. 
 

7. Elektronicky podnet zo dňa 02.09.2014: 
 Žiadam Vás o posúdenie a zároveň vyrezanie niektorých stromov na ulici Nanterská 
16 až 18. Žijem na Nanterskej ulici č.17 už 34 rokov. Môj byt sa nachádza na prízemí a v 
období jar až jeseň skoro vôbec nemám svetlo v byte nakoľko sa tu nachádza veľké 
množstvo vysokých stromov. Pri poslednej rekultivácii sa odstránili nezdravé stromy ale 
to zďaleka nevyriešilo problém ľudí, ktorý žijú na nižších poschodiach. Som zástanca 
zelene v meste ale taktiež tužím žiť v príjemnom prostredí, kde si môžem vychutnať 
svetlo a teplo. 
 

8. Podnet mobilným telefónom zo dňa 04.09.2014: 
1. Na Vlčincoch II, pri predajni CBA víchricou padli dva ihličnaté stromy. Navrhujem 
nahradiť ich orgovánom a gaštanom. 
2. Na Vlčincoch IV oproti novinovému stánku na ul. Vojtašáka navrhujem posunúť 
smetné kontajnery do novovybudovaného prístrešku podobne ako na Hlbokej. 

 
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:                 1 (Ing. Bačík)    

        Proti:           0 
        Zdržal sa:     2 (MUDr. Zelník, Mgr. Kašša)  
 

2. 
Uznesenie č. 26/2014 
k projektovej dokumentácii chodníkov na Vlčincoch 
Dňa 22.08.2014 bola poslaneckému výboru č. 4 Vlčince elektronicky predložená odborom 
dopravy Mestského úradu v Žiline projektová dokumentácia (PD) chodníkov na Vlčincoch. 
Táto PD tvorí prílohu elektronického vyhotovenia tejto zápisnice.  
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Výbor MČ Vlčince 
 
berie na vedomie predloženú projektovú situáciu chodníkov na Vlčincoch. 
 
Hlasovanie:  Za:           4 
                    Proti:        0 

         Zdržal sa:  0  
 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 
                     Za:               1 (Ing. Bačík)        

       Proti:          0 
       Zdržal sa:    2 (MUDr. Zelník, Mgr. Kašša) 
 

3. 
Uznesenie č. 27/2014 
k predaju zastavanej plochy o výmere 27 m² Rezidencii Vlčince, s.r.o., Nám. Ľ. Fullu 
za 1431,00 € (53,00 €/m²)  
 
Rezidencia Vlčince s.r.o., Nám. Ľ. Fullu 25/8384 Žilina, IČO: 47 607 912, požiadali 
o odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7605/10, zast.pl. o výmere 27 m2 
v zmysle geometrického plánu 8/2014 v k. ú. Žilina. Pozemok vznikol odčlenením od parc. 
č. KN-C 7605/1, zapísanej na LV č. 1100 pre Mesto Žilina. Svoju žiadosť zdôvodňujú 
nasledovne :  
Citovaná spoločnosť má v pláne stavebné úpravy objektu občianskej vybavenosti č. s. 8384 
na pozemku parc. č. KN-C 7605/2 v k. ú. Žilina Námestie Ľ. Fullu. Nakoľko tento objekt 
leží na hranici svojej parcely, sú nútení vybudovať aj prístavbu objektu za účelom vstupu do 
objektu, v ktorom by bolo umiestnené schodisko a výťahová šachta. V súčasnej dobe je táto 
parcela využívaná ako priestor pre odpadovú šachtu daného objektu. Uvedená spoločnosť 
za účelom výstavby objektu predložila dňa 27.03.2014 oddeleniu architektúry mesta 
architektonickú štúdiu objektu, ktorá bola vyjadrením zo dňa 11.06.2014 predbežne 
odsúhlasená. Uvedená spoločnosť nie je vlastníkom objektu občianskej vybavenosti č. s. 
8384 (vlastníkom je p. Marianna Palme, rod. Grúňová – LV č. 5129 ), avšak vlastníčka 
predložila súhlas s odpredajom pozemku spoločnosti Rezidencia Vlčince s.r.o..  Naviac, 
majú podpísanú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde sa vlastník objektu zaväzuje 
odpredať žiadateľovi citovaný objekt po odsúhlasení zámeru nadstavby a kúpy citovaného 
pozemku.  
Prípad hodný osobitného zreteľa.   

 
Výbor MČ Vlčince 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  
 
prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 7605/10, zast.pl. o výmere 
27 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu 8/2014 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov spoločnosti Rezidencia Vlčince s.r.o., Nám. Ľ. Fullu 8384/25, IČO : 
47 607 912 za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia č. 
9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 1 431 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že 
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žiadaný pozemok bude využívaný v rámci úpravy objektu občianskej vybavenosti ako vstup 
do objektu občianskej vybavenosti č. s. 8384, ktorý je postavený na pozemku parc. č. KN-C 
7605/2 v k. ú. Žilina a priamo susedí so žiadaným pozemkom.  
 
Hlasovanie:  Za:           2 
                    Proti:        1 (Ing. Groma) 

         Zdržal sa:  1 (JUDr. Hamalová)  
 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 
                     Za:               0     

       Proti:          0 
       Zdržal sa:    3 (Ing. Bačík, MUDr. Zelník, Mgr. Kašša) 

Uznesenie nebolo schválené. 
 

4. 
Uznesenie č. 28/2014 
k predaju ostatnej plochy o výmere 2 m² VS Investment Vlčince, s.r.o., V. Tvrdého, 
Žilina za 106,00 € (53,00 €/m²) 
 
VS Investment Vlčince, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21 Žilina, IČO : 45 900 400  
požiadali o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 7633/56, ostat.pl. o výmere 2 m2  v zmysle 
geometrického plánu 44330227-121/2014 v k. ú. Žilina. (Uvedený pozemok vznikol 
odčlenením od parc. č. KN-C 7633/42 zapísanej na LV č. 1100 pre Mesto Žilina). 
Spoločnosť VS Investment Vlčince s.r.o. pripravuje realizáciu výstavby objektu „Predajňa 
BILLA  Žilina -Vlčince“ v súlade s územným rozhodnutím vydaným Mestom Žilina dňa 
27.05.2014. Ako dôvod uvádzajú že pri vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie bola vyššie uvedená stavba zakreslená do katastrálnej mapy a pri detailom 
zameraní a rozšírení katastrálnych hraníc sa zistilo, že objekt SO 13 Predajňa BILLA Žilina 
-Vlčince zasahuje plochou 2 m2 do parcely 7633/42, ktorá je vo vlastníctve Mesta Žilina.  
Samotná stavba predajne bez spevnených plôch bude postavená na pozemkoch parc. č. KN-
C 7633/55, 5344/50 , 7633/36  vo vlastníctve spoločnosti VS Investment Vlčince, s.r.o.  
a na žiadanom pozemku parc. č. KN-C 7633/56.  
Prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
Výbor MČ Vlčince 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  
 
prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 7633/56, ostat.pl. o výmere 
2 m2 v zmysle geometrického plánu č. 44330227-121/2014 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 
väčšinou všetkých poslancov VS Investment Vlčince, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 
793/21 Žilina, IČO : 45 900 400  za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou 
v zmysle uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 106 €, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku 
obcí z dôvodu, že  žiadateľ je vlastníkom okolitých pozemkov na ktorých bude realizovať 
výstavbu objektu „Predajňa BILLA Žilina -Vlčince“ a plánovaná stavba bude v časti 
zodpovedajúcej žiadanému pozemku zasahovať aj do pozemku mesta.  
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Hlasovanie:  Za:           4 
                    Proti:        0 

         Zdržal sa:  0  
 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 
                     Za:               1 (Ing. Bačík)     

       Proti:          0 
       Zdržal sa:    2 (MUDr. Zelník, Mgr. Kašša) 
 

5. 
Uznesenie č. 29/2014 
k nájomnej zmluve na dobu neurčitú so ŽILBYT s.r.o., ul. Nanterská za 1,00 € ročne 
ŽILBYT s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 je 
spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta, ktorá pre mesto Žilina vykonáva činnosti 
správy a údržby jeho bytového a nebytového fondu. Uvedená spoločnosť požiadala 
o poskytnutie do užívania stavbu dom súp. č. 8399, postavený na parc. KN C č. 7116 zast. 
pl. o výmere 369 m2 k. ú. Žilina zapísanú na LV 1100, nachádzajúcu sa na ul. Nanterská, za 
účelom využívania tejto stavby ako kancelárskych priestorov. Vzhľadom na to, že spol. 
ŽILBYT s.r.o. priestory pomôžu na lepšie plnenie verejnoprospešných služieb – správu 
a údržbu bytového a nebytového fondu mesta Žilina s tým, že energie ako aj odvoz odpadov 
budú prihlásené priamo na nájomcu. Na uvedené bola uzatvorená  zmluva o výpožičke č. 
31/právne/2014 zo dňa 27.01.2014 s dobou účinnosti 1 rok, v zmysle uznesenia 
194/2013 zo dňa 16.12.2013. Nakoľko zmluvu o výpožičke je možné v zmysle prijatých 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta uzatvoriť len na 1 rok, navrhujeme 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za 
cenu 1,- €/ročne. 
 
Výbor MČ Vlčince 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  
 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 
 ŽILBYT s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov na prenájom stavby dom súp. č. 8399 postavený na parc. KN C č. 7116 
zast. pl. o výmere 369 m2 k. ú. Žilina zapísaný na LV 1100, nachádzajúci  sa na ul. 
Nanterská, za účelom využívania predmetu nájmu ako kancelárskych priestorov s tým, že 
energie ako aj odvoz odpadov budú prihlásené priamo na nájomcu 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov za cenu 1,- €/ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. 
c)  zák. č. 138/91 Zb., dôvodom ktorého je, že uvedená spoločnosť vykonáva pre mesto 
činnosti správy a údržby jeho bytového a nebytového fondu, pričom nájomca je obchodnou 
spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou mesta.   
 
Hlasovanie:  Za:           4 
                    Proti:        0 

         Zdržal sa:  0  
Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 
                     Za:               1 (Ing. Bačík)      

       Proti:          0 
       Zdržal sa:    0 
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6. 
Uznesenie č. 30/2014 
k nájomnej zmluve na dobu neurčitú s Mestskou krytou plavárňou, s.r.o., ul. 
Vysokoškolákov za 1,00 € ročne 
 
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 
46 931 317 je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina, ktorá vykonáva pre 
mesto prevádzku športových zariadení (plaváreň, bazény). Predmetná spoločnosť požiadala 
o prenechanie do užívania nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Žilina a zapísané na LV č. 
1100, a to parciel KNC č. 5147/1 zast. pl. o výmere 4753 m2, KN C č. 5146/1 zast. pl. 
o výmere 15 949 m2, KN C č. 5146/16 ostatné plochy o výmere 93 m2, KN C č. 5146/17 
ostatné plochy o výmere 1173 m2, KN C č. 5146/18 ostatné plochy o výmere 1341 m2, KN 
C č. 5146/19 zast. pl. o výmere 316 m2 a stavby súp. č. 1765 na parcele KN C 5147/1, za 
účelom prevádzkovania športových zariadení (plavárne, bazénov). Na uvedené bola 
uzatvorená zmluva o výpožičke č. 42/právne/2014 zo dňa 18.02.2014 s dobou účinnosti 
1 rok, v zmysle uznesenia 195/2013 zo dňa 16.12.2013. Nakoľko zmluvu o výpožičke je 
možné v zmysle prijatých Zásad hospodárenia s majetkom mesta uzatvoriť len na 1 
rok, navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou za cenu 1,- €/ročne. 
 
 Výbor MČ Vlčince 
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  
 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
s Mestskou krytou plavárňou, s.r.o. so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 
46 931 317 3/5 väčšinou všetkých poslancov  na prenájom  nehnuteľností nachádzajúcich 
sa v k. ú. Žilina a zapísaných na LV č. 1100, a to parciel KNC č. 5147/1 zast. pl. o výmere 
4753 m2, KN C č. 5146/1 zast. pl. o výmere 15 949 m2, KN C č. 5146/16 ostatné plochy 
o výmere 93 m2, KN C č. 5146/17 ostatné plochy o výmere 1173 m2, KN C č. 5146/18 
ostatné plochy o výmere 1341 m2, KN C č. 5146/19 zast. pl. o výmere 316 m2 a stavby súp. 
č. 1765 na parcele KN C 5147/1, za cenu 1,- €/ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb., dôvodom ktorého je že nájomca vykonáva pre 
mesto prevádzku športových zariadení (plaváreň, bazény), pričom nájomca je obchodnou 
spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou mesta.  

 
Hlasovanie:  Za:           4 
                    Proti:        0 

         Zdržal sa:  0  
Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 
                     Za:               1 (Ing. Bačík)      

       Proti:          0 
       Zdržal sa:    0 
 

7. 
Uznesenie č. 31/2014 
k uzatvoreniu vecného bremena v prospech spoločnosti POINT a. s. Žilina, ul. 
Vysokoškolákov za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej 
výške 1 604,36 €   
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POINT a. s. Žilina, so sídlom Vysokoškolákov 35 Žilina, IČO : 31 569 706 požiadali 
o zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí teplovodu a vodovodu  
vo vyznačenom rozsahu  vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za 
účelom prevádzky, kontroly údržby a odstraňovania porúch a havárií výmeny teplovodu 
a vodovodu  alebo jeho častí  na pozemku parc. č. KN-C 5194/45, zast.pl. o výmere  61 m2 

v zmysle GP  44330227-46/2014 v k. ú. Žilina. Na stanovenie všeobecnej hodnoty 
vecného bremena  bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Michala Derkitsa č. 2014-
058 v celkovej výške 1 454,36 €. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku 
predstavuje 150 €.  Celková čiastka k úhrade predstavuje 1 604,36 €. Medzi Mestom 
Žilina a citovanou spoločnosťou POINT a. s. Žilina bola dňa 11.11.2011 uzatvorená 
nájomná zmluva č. 457/2011, ktorej predmetom bol nájom časti pozemku za účelom 
uloženia prípojky vodovodnej a teplovodnej prípojky v rámci stavby  ATUTOSALON 
NISSAN.  
 
Výbor MČ Vlčince 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 
 
uzatvorenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 5194/45 o výmere 61 m2 v zmysle 
GP  44330227-46/2014 v k. ú. Žilina, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí 
teplovodu a vodovodu vo vyznačenom rozsahu vstupovať na pozemok pešo autom, 
technickými zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly údržby a odstraňovania porúch 
a havárií v prospech spoločnosti POINT a. s. Žilina, so sídlom Vysokoškolákov 35 Žilina, 
IČO : 31 569 706 za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 
1 604,36 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 150 €.  
 
Hlasovanie:  Za:           4 
                    Proti:        0 

         Zdržal sa:  0  
 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 
                     Za:               1 (Ing. Bačík)      

       Proti:          0 
       Zdržal sa:    0 

8. 
Aktuality 

  
Klientske centrum Mestského úradu v Žiline každoročne obslúži niekoľko tisíc 
občanov, ktorí si na jednom mieste môžu zariadiť všetky úradné záležitosti týkajúce sa 
mestského úradu. Okrem toho tu fungujú aj pracoviská Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR a Dopravného podniku mesta Žiliny. Klientske centrum umožňuje 
občanom vybaviť si mnohé úradné veci rýchlejšie, takže občania tým významne ušetria 
svoj čas. V klientskom centre môžu občania nahliadnuť do všeobecne záväzných 
nariadení Mesta Žilina, rôznych iných dokumentov Mesta, získať informácie 
o činnosti mestského úradu, základné informácie aj o iných úradoch v meste 
a o činnosti mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj vyzdvihnúť si 
rôzne propagačné materiály o kultúrnych alebo športových podujatiach v meste. 
Občania si môžu po zmene údajov (po sobáši pri zmene priezviska, zmene trvalého 
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bydliska) v jednej budove vybaviť občiansky preukaz i cestovný pas. 
 
Pracoviská Mestského úradu v Žiline 
V klientskom centre sú poskytované služby pre občanov rozdelené podľa jednotlivých 
pracovísk. Medzi hlavné okruhy činností, ktoré zabezpečuje klientske centrum, patria: 

• Podateľňa – príjem zásielok, ich evidovanie a odosielanie prostredníctvom 
podateľne mestského úradu 

• Informácie – informácie o činnosti mestského úradu, základné informácie aj 
o iných úradoch v meste a činnosti mestských rozpočtových a príspevkových 
organizácií  

• Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platový 
terminál 

• Matričný úrad 
• Evidencia obyvateľov a ohlasovňa pobytu 
• Evidencia budov 
• Osvedčovanie fotokópií listín a podpisov 
• Miestne dane  
• Doprava a komunálne služby, Obchod a podnikanie 
• Sociálna pomoc a služby, bytová politika 
• Stavebný úrad a Životné prostredie 

 
Správne poplatky sa podľa zákona o správnych poplatkoch vyberajú v hotovosti. 
 
Počet vybavených klientov – občanov 
Klientske centrum vybavuje ročne desiatky tisíc klientov. Napríklad za rok 2011 to bolo 
175 465 občanov, za rok 2012 dokonca až 179 185, v roku 2013 to bolo 168 610 a za 1. 
Polrok roku 2014 už 110 534 občanov. 
Za 1. Polrok roku 2014 vybavili najviac klientov na pokladnici (24 526) a na osvedčovaní 
podpisov (10 562), ďalej nasledujú úseky: Miestne dane (10 384), Komunálny odpad 
(8 145), Matrika (5 947), Stavebný úrad a Životné prostredie (5 836), Evidencia obyvateľov 
ohlasovňa pobytu (4 694), Doprava a komunálne služby (3 265) a Sociálna pomoc a služby, 
bytová politika (3 017). 
 
Najčastejšie nejasnosti občanov 
Občania niekedy nepredkladajú potrebné doklady, čo potom spôsobuje ich nespokojnosť. 
Na Ohlasovni pobytu najčastejšie občania predkladajú nesprávne doklady potrebné 
k prihláseniu sa na trvalý alebo prechodný pobyt (napr. neplatné občianske preukazy, 
rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, či prefotené doklady občianskych preukazov 
a cestovných pasov, listy vlastníctva z internetového portálu, rozhodnutie o povolení vkladu 
nehnuteľnosti a podobne). Preto je potrebné, aby občania pri prihlásení sa na trvalý alebo 
prechodný pobyt predložili platný občiansky preukaz a originál listu vlastníctva. Iba 
vtedy môžu byť občania vybavení kladne a k svojej spokojnosti. 
 
Pri osvedčovaní podpisov sa zase stáva, že občania chcú overovať podpisy na základe 
predloženia potvrdenia o odovzdaní občianskeho preukazu, prípadne predkladajú neplatné 
občianske preukazy. Jedinou možnosťou je predložiť platný občiansky preukaz alebo 
platný cestovný pas. 
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Na Matričnom úrade občania žiadajú vystaviť aj také matričné doklady, ktorých udalosť 
nenastala v žilinskom matričnom obvode (napr. narodenie v Martine alebo zápis 
matričnej udalosti v osobitnej matrike Bratislava). Pri vybavovaní matričných udalosti 
občania zvyčajne nemajú vyznačenú právoplatnosť na rozsudku. Veľmi často sa stáva, 
že občania už prídu vybaviť matričné doklady, no príslušné okresné súdy ešte nezaslali 
správu pre príslušný matričný úrad. Pri vybavovaní rodných listov novorodenca často 
oteckovia neprinesú aj občiansky preukaz matky, hoci matka pri narodení dieťaťa 
dostáva v pôrodnici písomnú informáciu z matričného úradu, kde je uvedené, ktoré doklady 
je potrebné predložiť pri vybavovaní rodného listu novorodenca. 
Žiaľ, niekoľkokrát do roka sa vyskytujú aj dlhšie rady, najmä pred koncom termínov na 
platenie miestnych daní. Pracovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR má veľa 
klientov najmä pred dovolenkovým obdobím. Pracovisko Dopravného podniku mesta 
Žiliny zase pred začiatkom školského roka. 
 
Moderné a bezbariérové klientske centrum 
K zvýšenému komfortu prispieva aj moderný vyvolávací systém na určenie poradia 
klientov, možnosť použitia platobných kariet pri platbách a automaty na nápoje 
a občerstvenie. Pre seniorov, rodičov s kočíkmi a imobilných občanov je vybudovaný 
bezbariérový vstup a toalety. Pre rodičov s deťmi, najmenšími návštevníkmi mestského 
úradu, je k dispozícii detský kútik, kde si deti môžu kresliť alebo sa hrať s hračkami.  
 
Bezplatné parkovisko 
Pre občanov je zavedené dvojhodinové bezplatné parkovanie na parkovisku s 20 
parkovacími miestami priamo pred mestským úradom, kde sú vyhradené dve miesta pre 
invalidných občanov. 
 
Úradné hodiny klientskeho centra: 
 
pondelok:  7.30 – 17.00 hod. 
utorok:  7.30 – 15.30 hod. 
streda:   7.30 – 17.30 hod. 
štvrtok: 7.30 – 15.30 hod. 
piatok:  7.30 – 14.00 hod. 
 
Upozorňujeme občanov, že stránkové hodiny pracoviska OR Policajného zboru 
a pracoviska DPMŽ nie sú totožné so stránkovými hodinami Klientskeho centra 
Mestského úradu v Žiline. 
 
Pracovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR – oddelenie dokladov 
Na pracoviskách Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR – oddelenie dokladov si 
občania môžu vybaviť cestovné pasy, občianske preukazy, vodičské preukazy, či 
vyzdvihnúť si zhotovené technické preukazy. Pracovisko za 1. Polrok roka 2014 
zaevidovalo na Príjme žiadosti 18 396 klientov a na Výdaji dokladov 15 762 klientov. 
 
Pracovisko Dopravného podniku mesta Žiliny 
Na pracovisku Dopravného podniku mesta Žiliny si cestujúci v MHD môžu zakúpiť časové 
alebo jednorazové cestovné lístky. Toto pracovisko zabezpečuje aj kopírovanie listín.  
 
Klientske centrum Mestského úradu v Žiline bolo otvorené 5. Decembra 2007 s cieľom 
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zavedenia služby komplexného vybavenia klienta na jednom mieste. Aktuálne informácie 
a úradné hodiny nájdete na stránkach Mesta Žilina v rubrike Občan/Klientske centrum: 
http://www.zilina.sk/klientske-centrum_/.  
 
 
  
Mestský úrad v Žiline každoročne zabezpečuje pre Žilinčanov bezplatný zber 
objemných komunálnych odpadov. Jesenný zber sa postupne uskutoční vo všetkých 
mestských častiach Žiliny od pondelka 15. septembra do pondelka 27. októbra 2014. 
Občania môžu do veľkokapacitných kontajnerov prinášať koberce, podlahoviny, 
nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. 
Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia oznamuje, že od 15. 9. do 27. 10. 2014 
je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. 
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 môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor na Jánošíkovej ulici 
v centre mesta (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 
hod.). 

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené 
nasledovne:  
 od 15. 9. do 22. 9. 2014 – Vlčince a Hájik 

Podrobný harmonogram a rozpis stojísk nájdete na oficiálnych stránkach Mesta Žilina: 
www.zilina.sk v rubrike Spravodajstvo, na informačnej tabuli pred budovou Mestského 
úradu v Žiline, vo vozidlách MHD ako aj v regionálnych médiách. 
 
  

Pravidelný jesenný zber starého elektroodpadu vo všetkých mestských častiach Žiliny 
sa uskutoční počas dvoch sobôt, 6. a 13. septembra. Starý elektroodpad môžu občania 
bezplatne odovzdať do kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po celom meste. Za 
elektroodpad sa považujú najmä chladničky, práčky, televízory, rádia, počítače, 
monitory, varné kanvice a podobne. Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje vo všetkých mestských častiach 
zber starého elektroodpadu, ktorý môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na 
stojiská, rozmiestnené po celom meste. Harmonogram zberu je nasledovný: 

• v sobotu 13. septembra 2014 – v centre mesta (Staré mesto, Malá Praha), na 
sídliskách (Vlčince, Solinky, Hliny a Hájik), ako aj na Bôriku a v Celulózke. 

Podrobný harmonogram rozmiestnenia kontajnerov bude zverejnený v regionálnych 
médiách, vo vozidlách MHD, na informačnej tabuli pred budovou Mestského úradu 
v Žiline, ako aj na stránkach Mesta Žilina v rubrike Spravodajstvo:  
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13231. 
 
  

Primátor mesta Žilina Igor Choma 15,08,2014 odovzdal verejnosti do užívania prvú 
etapu novo vybudovaného chodníka na Rosinskej ceste, ktorý spája sídlisko Vlčince 
s Vodným dielom Žilina. Chodník prispeje k bezpečnému pohybu Žilinčanov, ktorí 
čoraz častejšie navštevujú športovo-relaxačnú zónu pri vodnom diele. Nový chodník 

http://www.zilina.sk/klientske-centrum_/
http://www.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13231
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začína na križovatke Ulice Matice slovenskej s Rosinkou cestou a vedie smerom nadol ku 
križovatke s Bagarovou ulicou na Rosinkách. V spolupráci so Žilinským samosprávnym 
krajom, ktorý realizoval odvodnenie komunikácie, Mesto Žilina zabezpečilo vybudovanie 
prvej etapy nového chodníka pozdĺž Rosinskej cesty. Mesto zabezpečilo obrubníky, 
konštrukciu chodníka s asfaltovým povrchom a odvodnenie. Chodník je samozrejme 
nasvietený, nasvietenie realizovala spol. Siemens, vrátane nasvietenia priechodu pre 
chodcov. Celkové náklady Mesta na výstavbu prvej etapy sa vyšplhali do výšky 55 000 €. 
„Postupne sa nám darí napĺňať investičné zámery, o ktoré nás žiadali občania. Dnes 
odovzdávame do užívania prvú etapu nového chodníka, ktorý je medzi Rosinkami 
a Vlčincami. Hlavne v letných mesiacoch túto trasu využívajú najmä obyvatelia sídliska 
Vlčince, ktorí smerujú do oddychovo-športovej zóny pri Vodnom diele Žilina. Samozrejme 
budeme pokračovať v predĺžení tohto chodníka a jeho napojení k najbližším chodníkom,“ 
informoval primátor mesta Žilina Igor Choma priamo na mieste. 
V rámci príprav na druhú etapu výstavby chodníka na Rosinskej ceste práve prebieha 
stavebné konanie. Chodník bude pokračovať cez dva priechody pre chodcov na Ul. 
Matice slovenskej a vetvou A sa napojí na jestvujúci chodník na Rosinskej ceste pri 
križovatke s Ul. Majerská a vetvou B sa napojí na Martinskú ulicu. 
 
  

Požiadavky občanov, ktoré odzneli na verejných stretnutiach, Mesto Žilina postupne 
plní. Jednou z diskutovaných tém bolo problematické parkovanie na sídliskách. Aj 
preto sa v týchto týždňoch, okrem prebiehajúceho vyznačovania existujúcich 
parkovacích miest, rozbehla naplno výstavba nových parkovacích miest 
a samostatných stojísk pre kontajnery, ktorá je financovaná z rozpočtu Mesta Žilina. 
Nové parkovacie miesta pribudnú najmä na sídliskách Hájik, Solinky a Vlčince – teda 
všade tam, kde to bolo najviac potrebné. Po niekoľkých konštruktívnych diskusiách 
s verejnosťou a po vytvorení pracovného tímu, v ktorom boli aj zástupcovia verejnosti, 
pristúpilo Mesto Žilina v tomto roku k budovaniu ďalších parkovacích miest. Samozrejme 
Mesto prihliadalo aj na výsledky dotazníkového prieskumu a na ďalšie podnety širokej 
verejnosti k téme zlepšenia parkovania v celom meste. Mesto Žilina v súčasnej dobe 
realizuje výstavbu parkovacích miest na sídliskách Vlčince, Solinky a Hájik. Na sídlisku 
Vlčince bude vybudovaných 145 nových parkovacích miest a 33 stojísk pre 
kontajnery. Na Solinkách pribudne 185 parkovacích miest a 124 stojísk pre kontajnery. Na 
Hájiku to bude 70 parkovacích miest a 33 stojísk pre kontajnery. Predpokladaný náklad je 
zhruba 360 000 € s DPH. Stavbu realizuje spol. Garomont s.r.o., ako víťaz verejného 
obstarávania. Spomenuté práce by mali byť zrealizované do konca septembra tohto roka. 
Už od marca dochádza k preznačeniu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest 
(len kolmé státia). Doteraz sa preznačili miesta na Hájiku v počte 1 243 parkovacích miest 
a 40 parkovacích miest pre ZŤP. Na Vlčincoch, kde ešte stále vyznačovanie prebieha,  
bolo označených už 1 765 parkovacích miest a 76 miest so znakom ZŤP. Od pondelka 
11. Augusta sa začalo s obnovou vodorovného dopravného značenia aj na Solinkách. Vďaka 
disciplinovanému parkovaniu motorových vozidiel sa podarí zvýšiť kapacitu parkovania 
minimálne o 5 – 10%. „Od samého začiatku sme avizovali, že dlhoročne zanedbávanú 
problematiku parkovania v meste budeme riešiť a po spoločných diskusiách s občanmi sme 
pristúpili k výstavbe nových parkovacích miest. Chcem zdôrazniť, že Mesto už buduje nové 
parkovacie miesta a zároveň rozširuje existujúce plochy parkovania prostredníctvom 
vodorovného dopravného značenia. Disciplinované parkovanie zvýši celkový počet 
parkovacích miest. Popri tom sme na našich sídliskách začali budovať aj osobitné stojiská 
na odpadové koše, ktoré vo väčšine prípadov zaberajú parkovacie miesta,“ konštatuje 
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primátor mesta Žilina Igor Choma. V súčasnosti je v riešení i stavebné povolenie na plochu 
bývalej sódovkárne na Bajzovej ulici, kde je naplánovaných 26 parkovacích miest, ktorých 
výstavba by mala začať v septembri. Taktiež sa pripravuje výstavba 18 parkovacích miest 
na Predmestskej ulici a Pod Hôrkou. 
 
 

9. 
Záver 

 
     Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 V Žiline dňa 04. 09. 2014                                                                                                                                                 

                                                                                   ................................................................ 
                                                                                      JUDr. Gabriela Hamalová 
                                                                                       predsedkyňa výboru č. 4 
.................................................. 
Mgr. Terézia Straňáková 
     sekretár výboru  



 

 

 

 

 

Návrh na dobudovanie cesty pre chodcov 

a cyklistov spod mosta na Hlbokej ceste ku 

križovatke na ulici Košická  

(križovatka pri Hyper Tescu)  

+ príslušné dopravné značenie, zábradlie 

 

 

 

Vypracoval: 
Ing. Tomáš Nemec 
Ul. Karola Kmeťku 3149/6 
Žilina 01008 
 

 



VEC: Dobudovanie cesty pre chodcov a cyklistov a osadenie zvislého a vodorovného 

dopravného značenia na trase od mosta pri Hlbokej ceste smerom na križovatku pri Hyper 

Tescu. 

 
 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
 Uvádzam návrh na dobudovanie cesty pre chodcov a cyklistov a osadenie zvislého a 
vodorovného dopravného značenia na trase od mosta pri Hlbokej ceste smerom na križovatku 
pri Hyper Tescu.  
 
V nasledujúcom obrázku prezentujem súčasný stav, ktorý hovorí o tom, ako sa obyvatelia 
Vlčiniec alebo študenti presúvajú ku Kočickej ulici, či už kvôli hypermarketu, za prácou alebo 
na autobus (nakoľko na Košickej ulici stoja niektoré prímestské ale aj diaľkové linky). 
 
 

 
 
Svetlo- a tmavo ružové využívajú najmä jednotlivci alebo cyklisti. 
Žltú trasu zas využívajú mamičky s deťmi, kočiarmi, tí, ktorí nechcú riskovať, resp. zašpiniť sa 
od blata pri horšom počasí.  
 
Tento stav je možné veľmi jednoducho vyriešiť dobudovaním časti chodníka, resp. cesty pre 
chodcov a cyklistov po svetlo-ružovej trase (viď obrázok nižšie). 



16.08.2014, Žilina 
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Toto navrhované riešenie vychádza z toho, že po tejto trase už je teraz možné nájsť časti 
chodníkov, či už po moste vedľa nemocnice, ale tiež aj zo strany od Košickej ulice.  
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Nižšie môžete vidieť stav chodníka, ktorý chodci a cyklisti vytvorili, na základe čoho je možné 
usúdiť, že je značne frekventovaný. Preto považujem tento podnet za hodný záujmu. 
Z bezpečnostného hľadiska je tiež dôležité zvážiť vybudovanie zábradlia alebo inej prekážky, 
aby malé deti nemali snahu vybehnúť na vozovku. 
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DOPLNIŤ 
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Navrhujem nastriekať vodorovné dopravné značenie V14 aj na (terajšom) parkovacom mieste, nakoľko aj z mojej fotografie a návrhu vidieť, že oproti bude 

stáť auto, čo môže sťažiť prejazd kočíkom a ľuďom s TZP.  
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Neviem, či je to možné doplniť v rámci tohto projektu, ale priechod pre chodcov pri zastávke MHD Poštová, je zo skúseností možné považovať za rizikový 

z dôvodu, že 

 Predtým osadené zvislé dopravné značenie IP6, som sám osobne odniesol a nahlásil ako poškodené a odhodené na Polícii, ktorá sídli vedľa ŽILPO už 

3 mesiace dozadu.  

 

 

Táto značka tu už nie je 
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 Autá, ktoré prichádzajú po Obchodnej ulici v smere od Carefour k zastávke MHD jazdia dosť rýchlo, pre stromy nevidia, teda ani neprispôsobujú 

jazdu stavu a povahe vozovky (neviem, či sa sem ráta aj znížená viditeľnosť v zákrute pre existujúce stromové porasty), nepredpokladajú priechod 

pre chodcov, nespomaľujú.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchlo 

prichádzajúce autá 

Chýbajúce zvislé 

značenie IP6 
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 Preto navrhujem do zákruty ešte pred spomínané ihličnaté stromy (stromové porasty) zvislé dopravné značenie – A13 priechod pre chodcov 

v červenom trojuholníku.  

 

Rýchlo 

prichádzajúce autá 

Stromy (reálne sú 

hlbšie v zákrute, tu 

sú len na ilustráciu) 

SEM osadiť A13 
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