Zápisnica
z 8. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 04. 10. 2012
Prítomní:
JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma (podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnení: Ing. Branislav Bačík, Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný
Neprítomní:
MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša,
Hostia:
nadpor. Janošík z Mestskej polícia v Ţiline
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 do 04. 10. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami
2. Informácia o vybavenosti podnetov občanov
3. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou
školou, Ulica sv. Gorazda 1 na projekt „Lego – môj kamarát“
4. Aktuality
 Výzva na celomestskú deratizáciu
 Tabuľky „Zákaz vstupu so psom“ miznú alebo sú poškodzované
 Záchranárske dni pre celú rodinu od 10. do 13. októbra
 Zbierka na rekonštrukciu Národnej ulice v Žiline
5. Záver

1.
Uznesenie č. 24/2012
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 do 04. 10. 2012 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. Ing. Némethová, elektronicky dňa 12. 09. 2012 vo veci revitalizácii pieskoviska vo
vnútrobloku na Tulskej ul. č. 5, 6, 7 na sídlisku Vlčince.
Začiatkom augusta sme začali s čistením okolia pieskoviska, vyčistenie prístupových
chodníkov od trávy, piesku, hliny, ktoré sa tu nahromadili za par rokov. Následne sme
odtrávnili aj samotne pieskovisko. V ďalšom kroku máme záujem o zveľadenie okolia
pieskoviska výsadbou kvetín a malých stromčekov.
Pri našej aktivite sme však zistili, ţe pieskovisko je plné ohorkov od cigariet,
drobných smetí, skla, a tak by sme sa chceli na Vás obrátiť vo veci výmeny piesku a
renovácie lavičiek, ktoré sú zničené. Radi by sme privítali aktivitu mesta aj vo veci
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ohradenia pieskoviska, aby sa zamedzilo prístupu psov a mačiek.
Deti radi vyhľadávajú toto pieskovisko a aj my sa snaţíme aktívne pristupovať k
zveľadeniu svojho okolia a boli by sme veľmi vďační, ak by bola poskytnutá pomoc
mesta, prip. navrhnutý ďalší postup pri skultúrnení pieskoviska pre naše detičky.
Odpoveď: (OD MsÚ) Zaradené do plánu činnosti firme Erpos, s.r.o. výmenu piesku
v pieskovisku a renováciu lavičiek. Oplotenie nie, nevyzeralo by to esteticky, oplotené
ihrisko je z druhej strany Slovanskej cesty, takţe oplotené pieskovisko sa môţe vyuţiť
tam. Môţeme však častejšie vykonávať dezinfekciu piesku.
2. Ing Frajtová, elektronicky dňa 14. 09. 2012 vo veci neudržiavaných trávnikov
v priestoroch novopostavených panelákov na Bulharskej ceste, Vlčince II:
Uţ minulý rok som si dovolila upozorniť na to, ţe novopostavené paneláky na
Bulharskej ceste nemajú svojho gazdu, čo sa týka trávnikov okolo ich domov. Prešla jar,
leto sa chýli ku koncu a táto situácia sa vôbec nezmenila k lepšiemu. Okolie týchto
domov je zarastené burinou, ktorá siaha aţ po pás a uţ od začiatku sa o tieto tzv.
zatrávnené plochy nikto nestará. Podľa môjho názoru kaţdá zatrávnená plocha má byť v
rámci mesta udrţiavaná, tento priestor však je od začiatku v katastrofálnom stave. Pýtam
sa preto: „Neexistuje v rámci mesta nariadenie, ktoré určuje povinnosť udrţiavať
trávnaté porasty v náleţitom stave, resp. udrţiavať trávniky?“ Nechcem vystupovať ako
neustály sťaţovateľ, ale pohľad na tieto priestory je ţalostný a nám ostatným
obyvateľom tejto časti sídliska nie je vôbec príjemný. Ak je to vo Vašej kompetencii,
budem rada, ak jeden z mnohých nedostatkov na tejto ulici zo strany majiteľa týchto
plôch bude odstránený. Ďakujem za Vašu pozornosť k tomuto príspevku a vopred
ďakujem za jeho pozitívne riešenie.
3. Pani Wollnerová, elektronicky dňa 25. 09. 2012 vo veci vybudovania chodníka
oproti Gymnázia Varšavská, Vlčince II:
Obraciam sa na Vás s podnetom na zvýšenie bezpečnosti deti navštevujúcich ZŠ
Martinská, ktoré bývajú na uliciach Ľublanska, Tulska a okolie. Do školy sú nútené ísť
po ceste, kde oproti ním prichádzajú autá ku Gymnáziu Varšavská. Deti nemajú k
dispozícii ţiaden chodník, polovica cesty je navyše obsadená parkujúcimi autami, na
opačnej strane sú vybudované parkovacie miesta, takţe bezpečnosť deti je tu minimálna.
Prosím, aby ste zabezpečili vybudovanie chodníka poza parkovacie miesta medzi
ulicami Ľublanska a Berlínska (oproti Gymnáziu Varšavska). Rovnako by bolo vhodné
vybudovanie retardérov na oboch cestách medzi Berlínskou ulicou a ZŠ Martinska, cez
ktoré tieto deti musia denne prechádzať, pretoţe sú neprehľadné (viditeľnosť deti
výrazne zniţujú tu parkujúce autá). Verím, ţe urobíte maximum preto, aby sa zvýšila
bezpečnosť kaţdodennej cesty detí do školy. Je lepšie riešiť daný problém uţ teraz a
nečakať na prípadnú tragédiu.
4. Pani Martina Betušová, ul Karpatská, elektronický podnet zo dňa 11. 09. 2012:
Na úvod Vám chcem všetkým poďakovať za Vašu prácu, ktorú si veľmi váţim.
Obraciam sa na Vás s 3 otázkami:
- možnosť dotácie z pohotovostného fondu
Bývam na Karpatskej ulici v bytovom dome Lesopark. Uţ dávnejšie som pani JUDr.
Hamalovej písala o našom zámere upraviť si okolie bytového domu, v ktorom je 80
bytov, ktoré obývajú prevaţne mladé rodiny s deťmi. V blízkosti domu nemáme
ţiadne lavičky ani iný záhradný mobiliár, a preto by sme mali záujem ho osadiť a
spríjemniť si tak okolie nášho domu. Určite to napomôţe budovaniu kvalitnejších
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susedských vzťahov a najmä to bude viesť k osobným stretnutiam a osobnej
komunikácii, na ktorú sa v tejto uponáhľanej dobe zabúda. Chcem sa spýtať, či je ešte
moţnosť čerpať prostriedky z tohto fondu. Ak áno, kde by som našla ţiadosť (prípadne
formulár).
(Odpoveď v nasledujúcom bode č. 2 programu.)
- prechod pre chodcov zastávka Fatranská
Tento prechod je situovaný veľmi nešťastne. Ak ho nepoznáte, skúste sa prosím
postaviť na chodník zo strany oproti novinovému stánku a zistíte, ţe je veľmi veľký
problém zistiť, či ide nejaké auto, najmä z ľavej strany (nachádza sa tam stĺp a v
blízkosti je zákruta). S kočíkom je to skutočne umenie ho prejsť (keďţe chodník je
veľmi vysoký). Verím, ţe v rámci bezpečnosti chodcov sa bude tento prechod
nejako riešiť. Prichádza jeseň, začne sa rýchlejšie stmievať a chodec nie je viditeľný
keď čaká na chodníku ani počas dňa, nie to ešte za tmy.
- prechod pre chodcov do Lesoparku (ulica Vysokoškolákov)
Tento prechod nie je vôbec označený dopravnou značkou. Vôbec nie je osvetlený a
určite by mal byť bezpečnejší. Na kriţovatke sa často stávajú dopravné nehody (najmä
kvôli vysokej rýchlosti) a práve preto, by si tento prechod do Lesoparku určite
zaslúţil väčšiu pozornosť najmä v nadväznosti na projekt „Zelené mesto“, ktorý
vybuduje v Lesoparku nové miesta na relax a oddych a tým sa jeho návštevnosť cez
bránu Vlčince ešte zvýši.
5. Dva podnety na odpratávanie snehu v zimnom období na chodníkoch medzi
panelákmi a chodníkoch vedúcich ku vchodom do jednotlivých vchodov panelákov:
1. Pri bloku G, ul. Nanterska, dva spojovacie chodníky a priečne chodníky ku vchodom
paneláku sa neodpratúva sneh. Poţaduje odpratať sneh tak, ako sa to robí na iných
miestach.
2. Z chodníkov v zimnom období na ul. Pittsburgska sa neodpratúva sneh, je potrebné
udrţiavať tieto chodníky aj v zimnom období.
6. Pani Bajová, Pittsburgská 12:
V mieste v tvare „L“, od Kazačku po ul. Pittsburgsku chodia neprispôsobiví občania,
aj deti, napr. 13-ročné dievča. Pijú, všade sú odpadky rôzneho druhu, sú indície aj na
drogy. Poukazuje na nutnosť riešiť správanie vôbec, ako celospoločenský problém.
Žiada toto miesto monitorovať kamerami.
Nadpor. Janošík z Mestskej polície hovoril o postupe pri ohlásení týchto neţiaducich
javov. JUDr. Hamalová, predsedkyňa výboru vysvetlila postup pri ohlasovaní skutkov
tak, ţe treba registrovať deň, hodinu, najmä pri opakujúcich sa skutkoch, kedy sa stali
a ohlásiť v čase, kedy je moţná identifikácia páchateľov, je účelné, aby ten, kto skutok
ohlási uviedol aj ďalšieho svedka z dôvodu dôkaznosti ohláseného skutku.
7. Podnet, ul. Ľ Fullu:
1. Odstrániť jamu v priestore zákruty z. ul. Ľ. Fullu na ul. Svorada.
2. Vyčistiť celý breh v priestore od panelákov, ul. Ľ. Fullu smerom na Hlbokú, do
Priestoru umiestniť kameru, pretoţe je tam vytvorený parčík, kde ľudia ho devastujú
a vyhadzujú smeti.
3. Do stredu Námesta Ľ. Fullu umiestniť pamätihodnosť pre skultúrnenie a spríjemnenie
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prostredia.
4. Priestor nového cintorína nad ul. Kvačalova ohradiť z hornej strany od lesa, pretoţe
trávu a vysadené kvety na hroboch spása lesná zver.
II. 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:
2
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
4 (MUDr. Zelník, Mgr. Straňáková, Ing. Bačík, p. Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Kašša)

2.
Uznesenie č. 25/2012
k informácii o vybavenosti podnetov občanov v roku 2012
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie nasledovné informácie o vybavenosti podnetov:
1. Ing. Némethová, elektronicky dňa 12. 09. 2012 vo veci revitalizácii pieskoviska vo
vnútrobloku na Tulskej ul. c. 5, 6, 7 na sidlisku Vlčince z bodu č. 1 programu,
poradové číslo 1:
Ing. Némethová dňa 04. 10. 2012 elektronicky poďakovala za výmenu piesku
v pieskovisku nasledovným textom: „Ďakujem Vám veľmi pekne za pozitívnu správu.
Piesok je uţ vymenený, tak veríme, ţe aj lavičky dostanú čoskoro nový šat. Na budúci
rok, na jar sa chystáme pokračovať vo zveľaďovaní tým, ţe by sme radi vysadili okolo
pieskoviska kvetiny, resp. nízke stromčeky, čo budeme samozrejme konzultovať
s odborom ţivotného prostredia. Ďakujeme.“
2. Pani Martina Betušová, ul Karpatská, elektronický podnet zo dňa 11. 09. 2012
z bodu č. 1 programu, poradové číslo 4, k veci čerpania financií z pohotovostného
fondu:
Odpoveď za poslanecký výbor č. 4 Vlčince zaslaná elektronicky dňa 03. 10. 2012:
„V prvom rade Vám ďakujem za Vaše podnety, ktoré ste poslali na spoločnú
elektronickú adresu poslancov za Vlčince dňa 11. 09. 2012. Keďţe zasadnutie
poslaneckého výboru za územný obvod Vlčince predchádzal Vášmu podnetu, pretoţe bol
dňa 06. 09. 2012 a na tú adresu evidujeme menej podnetov, prehliadam došlú poštu pred
kaţdým nasledujúcim zasadnutím. No a zajtra, teda 04. 10. 2012 máme zasadnutie, preto
Vás chcem poprosiť, aby ste komunikovali cez tento e-mail, prípadne na e-maily iných
poslancov za územný obvod Vlčince, ktoré všetci máme zverejnené na webovej stránke
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mesta, výbory mestských častí „Výbor č. 4“.
K prvej časti Vášho podnetu vo veci čerpania financií z pohotovostného fondu Vám
podávam nasledovnú informáciu, ktorá je uvedená aj v našej zápisnici zo dňa 05. 01.
2012 a na uvedenej webovej adrese mesta takto:
„Uznesením MsZ v Ţiline č. 167/2011 zo dňa 19.12.2011 s účinnosťou od 01.01.2012
boli schválené zásady pouţitia a výška pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre rok
2012 v mestskej časti Vlčince vo výške 2 656, 00 €.
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach majú
slúţiť poslancom príslušnej mestskej časti na podporu aktivít obyvateľov mestskej
časti, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu mestskej časti a rozvoju potenciálu jej
obyvateľov vo vzdelávacej, športovej a kultúrnej oblasti, príp. na odstránenie
havarijnej situácie malého rozsahu.
Výška pohotovostného fondu 2 656,00 € sa rozdeľuje alikvotnou sumou medzi
siedmych poslancov daného mestského výboru tak, ţe na jedného poslanca pripadá
379,43 €, pričom o pouţití rozhodne kaţdý poslanec samostatne, v súlade s príslušnými
ustanoveniami zásad o ich pouţití.
Pohotovostné zdroje pre výbory sú súčasťou rozpočtu mesta Ţilina. Rozpočtované
sú v zmysle funkčnej a ekonomickej klasifikácie verejnej správy na položkách
cestovný ruch, rekreačné a športové služby, kultúrne služby, predškolská výchova,
príp. ďalšie. Výbory ich môţu pouţiť len do konca príslušného rozpočtového roka.
Čerpanie pohotovostných zdrojov je moţné na základe zápisu z rokovania
výboru, ktorý musí obsahovať:
 Účel, na ktorý budú zdroje vynaloţené
 Poţadovanú výšku zdrojov
 Kontaktné údaje príjemcu
Zápis z rokovania výboru predloţí člen výboru odboru vnútorných vecí MsÚ , kde
zodpovedný zamestnanec dohodne s členom výboru jeden zo spôsobov čerpania zdrojov.
Spôsoby čerpania zdrojov:
 Objednávka na nákup tovaru, resp. sluţieb (zabezpečí zamestnanec odboru
vnútorných vecí MsÚ - objednávateľ je mesto Ţilina)
 Vyhotovenie dohody o poskytnutí dotácie z pohotovostných zdrojov stanovenému
subjektu (zabezpečí zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ)
Priebeţné sledovanie čerpania pohotovostných zdrojov výborov zabezpečuje
poverený zamestnanec odboru vnútorných vecí MsÚ.
Nevyčerpané finančné prostriedky sa do rozpočtu na nasledujúci rok neprenášajú.
Vecnú správnosť došlej faktúry overí predseda výboru svojim podpisom do 14 dní od
výzvy zamestnancom odboru vnútorných vecí MsÚ.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie vykoná subjekt, ktorému bola poskytnutá do
termínu, ktorý bude stanovený v dohode o poskytnutí dotácie.“
Na základe týchto informácii má moţnosť čerpať právnická osoba, alebo fyzická
osoba – podnikateľ finančné prostriedky z podporného fondu na účel (podriadený podľa
predchádzajúcej informácie) v územnom obvode Vlčince. Nie je predpísané tlačivo,
podľa ktorého budete peniaze ţiadať, ale určitý vzor môţe Vám poslúţiť čerpanie
finančných prostriedkov z minulého roka a aj v tomto roku (zápisnica zo dňa 05. 04.
2012) tých subjektov, ktoré sú uvedené v našich zápisniciach, v niektorých prípadoch sú
ich ţiadostí prílohou našich zápisníc a to je opäť na webe mesta.
Ďalšie dva Vaše podnety budú predmetom rokovania na zajtrajšom zasadnutí výboru
a teda budú uvedené aj v našej zápisnici. Podnetmi sa potom zaoberá príslušný odbor
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Mestského úradu. Na dopravnú situáciu, značenie, spomalenie poukázalo niekoľko
obyvateľov (sama bývam na Karpatskej) a mesto uţ zabezpečilo Karpatskú
spomaľovacími pruhmi, obnovilo prechody, na ulici Vysokoškolákov a prechod do
Lesoparku zvýraznilo prechodmi. Zabezpečenie bezpečnosti tak, aby bola zabezpečená
plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť chodcov si vyţaduje určité náklady, a preto
Vás poprosím o strpenie vyriešenia tohto závaţného problému. Ďakujem.
JUDr. Gabriela Hamalová
predseda výboru č. 4“
Hlasovanie: Za:
2
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
4 (MUDr. Zelník, Mgr. Straňáková, Ing. Bačík, p. Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Kašša)

3.
Uznesenie č. 26/2012
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou školou,
Ulica sv. Gorazda 1 na projekt „Lego – môj kamarát“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú školu
s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1 na projekt „Lego – môj kamarát“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Základnej školy s materskou
školou, Ulica sv. Gorazda 1, Ţilina o dotáciu z pohotovostného fondu určeného pre
poslanca MUDr. Zelníka na projekt „Lego – môj kamarát“ v poţadovanej čiastke 350,00 €.
Klasifikácia projektu je predškolská výchova v oblasti vzdelávania detí predškolského
veku, účelom ktorého je prekonanie zábran v komunikácii, jej obohatenie a vplyv na
správny vývoj reči. Po prerokovaní uvedeného projektu výbor mestskej časti č. 4 Vlčince
súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Základnú školu s materskou školou,
Ulica sv. Gorazda 1 na projekt „Lego – môj kamarát“.
Hlasovanie: Za:
2
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
4 (MUDr. Zelník, Mgr. Straňáková, Ing. Bačík, p. Kostolný)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Kašša)
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4.
Aktuality


Mesto Žilina plánuje vykonať deratizáciu v budovách vo svojom vlastníctve. Ide
o pravidelné deratizačné práce za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov
a to najmä potkanov, ktoré občanom znepríjemňujú život. V záujme najvyššej
účinnosti je potrebné, aby sa v termíne od 1. októbra do 15. novembra 2012
zapojilo čo najviac subjektov, ktoré vlastnia prevádzky a nehnuteľnosti v meste.
Na základe preverenia aktuálnej situácie a podnetov od občanov sa Mesto Ţilina
rozhodlo riešiť situáciu s premnoţenými hlodavcami. Plánovaná deratizácia sa
uskutoční za účelom regulácie ţivočíšnych škodcov a udrţania čistoty a hygieny na
území mesta. Celomestská deratizácia sa vyhlasuje na obdobie od 1. októbra do 15.
novembra 2012 a v tomto období bude vykonaná aj vo všetkých budovách
a zariadeniach patriacich do majetku Mesta.



Tabuľky s nápisom „Zákaz vstupu so psom“, ktoré majú v Žiline pomôcť
udržiavať čisté prostredie, sa strácajú alebo sú poškodzované. Niektorí občania
nielenže nerešpektujú zákaz vodenia psov, ale ničením týchto tabuliek konajú
protizákonne, čo môže byť kvalifikované ako priestupok. V Ţiline bolo
v uplynulých mesiacoch osadených niekoľko desiatok tabuliek s nápisom „Zákaz vstupu
so psom“. Miesta, na ktorých boli osadené, boli dôkladne vybraté, aby sa pre
obyvateľov mesta zabezpečilo čisté prostredie, ide najmä o trávniky v oddychových
zónach, pri detských ihriskách, v parkoch alebo na sídliskách.
 V Žiline sa opäť stretnú od 10. do 12. októbra záchranárske zložky –
reprezentanti a odborníci jednotlivých zložiek integrovaného záchranného
systému z celého Slovenska aj zo zahraničia na 5. medzinárodnom kongrese
Rescue fórum 112. Ústrednou témou tohto ročníka je Krízový manažment
civilných udalostí a katastrof. Vedecký deň kongresu otvorí 10. októbra Tatiana
Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity. Odbornú časť kongresu by mali 11.
októbra otvoriť Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR, ako aj
Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR. Záchranárske dni pre celú
rodinu podporili primátor mesta Žilina Igor Choma a predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár. Na medzinárodnom kongrese Rescue fórum
112 (10. – 12. októbra) vystúpia viaceré autority v oblasti záchranárstva zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia: Jozef Buček – štátny tajomník ministerstva vnútra SR, Marek
Chmiel, Witalis Pellowski, Janusz Rybiński, Anna Szajewska, Łukasz Łaciok z Poľska,
Hannes Tschofenig z EENA – Európskej nadácie pre linku tiesňového volania 112 ale
aj ďalší, nie menej zaujímaví hostia. Záchranárske dni pre celú rodinu budú trvať
od 11. do 13. októbra. Svoje skúsenosti, zručnosti a súčinnosť pri jednotlivých
zásahoch budú záchranári demonštrovať aj verejnosti na parkovisku za Domom
techniky. Počas týchto dní je pre verejnosť pripravený bohatý program ukáţok
záchranárskych zásahov, edukačných programov, kaţdý deň budú demonštrácie
automobilovej nehody a likvidácie ich následkov záchrannými zloţkami, tieţ aj ukáţky
„crash“ testov. Návštevníci si budú môcť pozrieť exhibície na klznej fólii: krízové
brzdenie, školu šmyku, rozdiel brzdenia pri rôznych dezénoch pneumatík, či pri pouţití
ABS. Motoristická verejnosť si bude môcť vyskúšať veľké simulátory nárazu, detský
simulátor nárazu alebo aj promile okuliare. Pre deti sú pripravené dve dopravné ihriská,
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vodičské preukazy, zaujímavé súťaţe i poučná zábava. Po pozitívnej minuloročnej
odozve to budú pre obyvateľov Ţiliny a ţilinského regiónu tri dni plné akcií, napätia,
zaujímavých ukáţok i poučenia. Viac informácií nájdete na: www.rescueforum112.eu.


Problém rozbitej dlažby na Národnej ulici je známy už niekoľko rokov, ale nik
z kompetentných tomu dlho nevenoval pozornosť. Vedenie mesta Žilina na čele s
primátorom Igorom Chomom od začiatku robí všetko pre to, aby bola Národná
ulica opäť reprezentatívnou „bránou“ do historického centra. Rekonštrukciu
bude Mesto hradiť z vlastných finančných zdrojov, ale uvíta aj spolufinancovanie.
Preto Mesto Žilina vyhlasuje dobrovoľnú verejnú zbierku, do ktorej sa môžu
zapojiť všetci lokálpatrioti, podnikatelia aj občania v období od 10. októbra 2012
do 31. augusta 2013. Ako prvý prispeje do zbierky primátor mesta, ktorý sa vzdá
jedného primátorského platu v prospech rekonštrukcie Národnej ulice, ktorá sa
bude realizovať v roku 2013. Ľubovoľnú čiastku je moţné zaslať na účet č.
5030373994/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Ak pôjde o fyzickú osobu, ako
variabilný symbol uvedie svoje rodné číslo; ak pôjde o právnickú osobu, ako
variabilný symbol uvedie svoje IČO a do poznámky sa uvedie meno a priezvisko
fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby. Mesto Ţilina vyhlasuje túto
dobrovoľnú verejnú zbierku podľa zákona o verejných zbierkach a o lotériách a iných
podobných hrách a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ţiline konaného
17. septembra 2012. Verejnú zbierku povolil Obvodný úrad v Ţiline rozhodnutím
o povolení konania verejnej zbierky, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1. 10. 2012. O
výsledkoch zbierky a o pouţití získaných finančných prostriedkov budú občania
informovaní.

5.
Záver
Na záver zasadnutia JUDr. Hamalová, predseda výboru poďakovala prítomným za
účasť, následne ukončila zasadnutie.

V Ţiline dňa 10. 10. 2012
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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