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Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 05. 01. 2012 

 

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

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

Neprítomní: MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša  

 

Program: 

 

1. Informácia o výške finančných prostriedkov z podporného fondu pre rok 2012 

a o zmene podmienok na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 

fondu pre územný obvod Vlčince. 

2. Informácia o zmene zasadnutí výboru č. 4 Vlčince  

3. Informácia pre občanov o riešení ich podnetov. 

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  vložili do poštovej schránky v lehote do 04. 01. 2012 a na základe 

osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ 

s poslancami. 

5. Záver. 

1. 

Uznesenie č. 1/2012 

k informácii o výške finančných prostriedkov z podporného fondu pre rok 2012 a 

o zmene podmienok na pridelenie finančných prostriedkov z podporného fondu 

pre územný obvod Vlčince. 

 

     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 
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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. 

 

Výbor MČ Vlčince 

I. berie na vedomie 

uznesenie MsZ č. 167/2011 k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory 

v mestských častiach pre rok 2012 „Zásady stanovenia ich použitia a výšky“  

 

II. schvaľuje  

zásady použitia pridelených finančných prostriedkov z pohotovostných zdrojov mesta Žilina 

vo výške 379,43 € na každého poslanca z celkovej čiastky 2 656,00 € pre  územný obvod 

Vlčince.   

 

 Hlasovanie: Za: 5 

                    Proti: 0  

                Zdržal sa: 0 

2. 

Uznesenie č. 2/2012 

k informácii o zmene zasadnutí výboru č. 4 Vlčince  

 
     Uznesením č. 3/2011 k určeniu času pôsobenia výboru, výbor MČ Vlčince schválil 

v roku 2011 čas pôsobenia výboru na kaţdý prvý štvrtok v kalendárnom mesiaci o 16.45 h 

a podľa potreby pre zabezpečenie plnenia úloh podľa povahy veci. Výbor MČ Vlčince 

v kalendárnych mesiacoch júl a august zaznamenal v roku 2011 nulovú účasť verejnosti na 

zasadnutiach výboru, pretoţe cestou zo zasadnutia, občania náhodne predkladali výboru 

svoje podnety. Zároveň občania v roku 2011 chodili na zasadnutie výboru na 17.00 h. 

S poukazom na tieto skutočnosti, výbor MČ Vlčince sa rozhodol o zmenu svojich zasadnutí 

tak, ţe bude zasadať o 17.00 h každý prvý štvrtok v kalendárnom mesiaci, okrem 

mesiacov júl a august.  

Výbor MČ Vlčince 

 

schvaľuje 
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termíny zasadnutí o 17.00 h  každý prvý štvrtok v kalendárnom mesiaci, okrem mesiacov júl 

a august.   

3. 

Uznesenie č. 3/2012  
k informácii pre občanov o riešení ich podnetov 
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru MČ Vlčince zo dňa 05. 05. 2011 

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 v spolupráci so správcom obytných domov 

vykonať kontroly uţívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť príslušnému 

odboru MsÚ a daňovému úradu. 

- OB: Priľahlý pozemok je vlastníctvom Mesta. Vzhľadom na finančnú finančnú 

        situáciu, Mesto neplánuje s výstavbou odstavnej plochy.    

- OE: Do konca augusta sa kontrolu nepodarilo vykonať z dôvodu nedostatku 

               personálnych kapacít na výkon miestneho zisťovania, ale hľadá sa riešenie 

               ako rozbehnúť miestne zisťovanie, špeciálne pre túto oblasť.  

 

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 06. 10. 2011 

1. Pán Čepec navrhuje pozemok v okolí zrekonštruovanej Odbornej školy pre telesne 

postihnutých na Fatranskej ulici, jeho vnútorný medziblokový priestor upraviť ako 

oddychovú zónu pre všetky vekové kategórie osadením detských preliezok, ku ním 

lavičky, vysadením nenáročnou vegetáciou, proste skultúrniť priestor. 

- Architekt: Oddelenie architekta mesta zapracuje tento podnet do prípravy zoznamu 

                      tém na architektonické štúdie na rok 2012 

  

2. Pán Ladislav Zuber, ul. Kubínska predloţil nasledovný podnet: 

„Mimoriadny problém so znečisťovaním mestského pozemku, na ktorom je 

v prevádzke VEČIERKA. Ide o pretrvávajúci problém niekoľko rokov uţ za primátora 

Slotu. Navrhujem absolútne zrušenie VEČIERKY a vybudovanie nových minimálne 

10-15 parkovacích miest na ulici Kubínska č. 8-10 a rozšírenie parkovacích miest do 

dĺţky tejto slepej ulice. 

- OD: Riešené majetko-právnym odborom. 

 

3. Občan Vlčiniec predloţil:   

 Podnet, ktorým sa domáha úpravy parkovacej plochy pred budovou Gymnázia 

na Vlčincoch, ul. Varšavská tak, aby doteraz existujúce parkovisko, ktoré je 

z tvárnic rôznych tvarov, cez otvory ktorých prerastá tráva bolo nahradené 

zaliatím betónu, ktoré by vytvorilo jednotnú hladkú plochu parkoviska. 

- OD: Neuvažuje sa v tomto období, ale bolo vydané nové dopravné určenie 

            na  vyznačenie prechodu pre chodcov, vodorovné dopravné značenie.  

 Domáha sa obnoveniu náteru na zábradlí mostu ul. Sv. Cyrila a Metóda (nadjazd 

nad ul. Hlbokou pri Veterinárnej klinike). 
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- OD: Pre nedostatok financií sa neuvaţuje 

 

4. Zástupkyňa osôb zdravotne postihnutých pani Matoušková podala nasledovné 

podnety na riešenie :  

 Vlčince II. do toho istého priestoru ul. Ľublanská medzi predajňu „Mäsiarstvo“  a 

Poštový novinový stánok, (viď nákres v prílohe) , ktorý býva často vykradnutý z 

dôvodu neosvetlenia, sú tam stromy, kde prespávajú bezdomovci, umiestniť jednu 

lampu verejného osvetlenia. 

- OD: Pre nedostatok financií sa neuvaţuje, ani na rok 2012. 

 

 Žiadala, aby spoj č. 5 Vlčince – NsP chodil častejšie (chodí len 2-3 x za h). 

- DPMŽ:DPMŽ je viazaný zmluvou s mestom Žilina, v ktorej je zazmluvnený 

                objem ročného kilometrického výkonu. V prípade navýšenia počtu spojov 

                a teda objemu vykonaných kilometrov na linke č. 5, by sme tieto kilometre 

                museli na nejakej inej linke ubrať. Interval na linke č. 5 je každých 20 

                minút, t.z., že spoje premávajú 3x za hodinu. Návšteva lekára nie je 

                každodennou záležitosťou a navyše, ide o plánovanú činnosť, ktorej sa dá 

                prispôsobiť výber času odchodu liniek premávajúcich do polikliniky 

               ŽILPO, resp. Fakultnej nemocnice s poliklinikou. 

 

5. Pán Kobolka ţiadal schody na zastávke MHD ul. Poštová (Pošta 8, Vlčince IV.)  

opatriť zábradlím z oboch strán. 

- OD: Neuvažuje sa.   

 

6. Ing. Baumgartner, ul. Ľ. Fullu (Vlčince I.), navrhuje pokračovať s parkovacími 

miestami pred vchodmi  č. 9-14.  

- OD: Závisí od finančných možností mesta 

 

7. Pán Obrcian poţadoval, aby Mesto v spolupráci s OSBD  ul. Tulská, na Vlčincoch, 

nakoľko po rekonštrukcii paneláku nedošlo k obnoveniu označenia vchodov, 

zabezpečilo označenie vchodov č. 1 – 4 (bývalý blok C), Vlčince I., ul. Černovská 

a blok D vchod 5 a označenie ulíc formou orientačných tabúľ, pretoţe orientácia v tejto 

časti je nemoţná. 

- OS: Zabezpečenie osadenia tabúľ označujúceho vchody, ktoré už v minulosti boli 

            označené, nie je v kompetencii stavebného úradu, ale správcu bytového 

            domu, v tomto prípade OSBD. 

 

8. Pani Gregušová ţiadala, aby poplatky za komunálny odpad neplatili rodinní 

príslušníci, ktorí síce majú trvalý pobyt v Ţiline, ale  pracujú a dlhodobo sa zdrţujú 

mimo Ţiliny, kde ţijú v podnájme a tam tieţ musia platiť drahý podnájom, aj za odpad. 

- OE: Podľa platného VZN, ak do 31.12.2012 táto osoba doručí potvrdenie, ţe 

pracuje mimo trvalého pobytu, tak bude mať 50 % zľavu.  

 

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03. 12. 2011 

1. Výbor obyvateľov Domova dôchodcov na ul. Karpatská, (zastupuje 300 občanov         

domova) podal písomný podnet  prostredníctvom poslanca výboru MČ č. 4 a ţiada 

 ● zabezpečiť prechod pre chodcov od zastávky autobusu na Fatranskej 

    smerom cez cestu do sídliska k Domovu dôchodcov, kde ţije viac ako 300 klientov. 

    Súčasná situácia dlhodobo ohrozuje ich bezpečnosť. V minulosti to uţ ţiadali a nebolo 
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    im vyhovené z dôvodu, ţe od zastávky vľavo je prechod. Ale tento je neúčelný a nikto 

    sa nelogicky nebude vracať späť, aby tadiaľ prešiel. 

 

● Rovnako autobus č. 5 z Fatranskej - smer Nemocnica chodí zriedka (l x za 20     min.), 

a preto treba zvýšiť frekvenciu, alebo predĺţiť trasu linky č. 6 (oboma smermi), ktorá 

nezmyselne končí na Martinskej, alebo pri Carefoure a zo zastávky Fatranskej sa nie 

je čím dostať do polikliniky ŢILPO, Nemocnice, či na stanicu a opačne.  

DPMŽ s.r.o.: 

1)    DPMŽ je viazaný zmluvou s mestom Žilina, v ktorej je zazmluvnený objem 

ročného kilometrického výkonu. V prípade navýšenia počtu spojov a teda objemu 

vykonaných kilometrov na linke č. 5, by sme tieto kilometre museli na nejakej inej linke 

ubrať. Interval na linke č. 5 je každých 20 minút, t.z., že spoje premávajú 3x za hodinu. 

Návšteva lekára nie je každodennou záležitosťou a navyše ide plánovanú činnosť, ktorej sa 

dá prispôsobiť výber času odchodu liniek premávajúcich do polikliniky ŽILPO, resp. 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou. 

2) Trasa linky č. 6 nekončí bezdôvodne na ul. Matice slovenskej, resp. pri OC Dubeň. 

Dôvodov je niekoľko. Napr. priestorové pomery na obratisku na Fatranskej nedovoľujú 

ukončiť ďalšiu linku na tejto zastávke, pretože obratisko nie je vybudované na takú 

odstavnú kapacitu trolejbusov. Už v súčasnosti na tomto obratisku končia 2 linky svoju 

trasu (5 a 4), pre vozidlá ktorých musíme zabezpečiť požadované státie počas prestávok 

v práci vodičov a zároveň musí byť umožnený prejazd cez obratisko pre linky, ktoré majú 

svoju trasu smerom na Žilinskú univerzitu a Solinky (linky č. 1, 7 a 14). Už dnes nám 

nedostatočné priestorové pomery na tomto obratisku spôsobujú problémy, ktoré musíme 

riešiť tak, že niektoré vozidlá sa musia počas čerpania prestávky v práci presunúť na 

obratisko na Matici slovenskej. Máme poznatok, že Mesto Žilina v spolupráci so 

spoločnosťou Žilina Real pripravili návrh na vybudovanie veľkého kruhového objazdu 

v mieste terajšieho obratiska. V procese pripomienkového konania sme žiadali zahrnúť aj 

lepšie podmienky na odstavné pomery pre trolejbusy liniek MHD. Veríme, že ak 

v budúcnosti dôjde k realizácii výstavby kruhového objazdu, pomôže to aj DPMŽ pri  

lepšom a variabilnejšom využívaní odstavných plôch, resp. pri plánovaní nových trás liniek 

MHD. 

Ďalším dôvodom, prečo niektoré spoje linky č. 6 končia svoju trasu pri OC Dubeň je 

ten, že dopyt po preprave k tomuto obchodnému centru je veľký, čomu nasvedčuje 

skutočnosť, že prieskumy z palubných počítačov ukazujú, že zastávka „Carrefour“ sa 

nachádza na 22. mieste z celkového počtu 224 zastávok v počte nastupujúcich prepravených 

osôb. No je potrebné dodať, že trakčné vedenie bolo navrhnuté a skonštruované tak, že v 

súčasnosti neumožňuje prejazd trolejbusu smerom zo sídliska Vlčince pred OC Dubeň. To 

znamená, že ak by sme napríklad pristúpili k takému riešeniu, že spoje linky č. 6 by 

cestujúcich iba doviezli pred OC Dubeň a ďalej by pokračovali na sídlisko Vlčince, potom 

by ich na spiatočnej ceste z Vlčiniec nemohli vyzdvihnúť a odviezť od tohto obchodného 

centra, pretože to neumožňuje trakčné vedenie. To by určite vyvolalo veľkú nevôľu už 

spomínaného veľkého počtu cestujúcich. Dobudovanie chýbajúceho prepojenia trakčného 

vedenia si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré ani Mesto Žilina ani DPMŽ nemá. 

3) Máme za to, že spojenie zastávky Fatranská so Železničnou stanicou je dostatočné, 

nakoľko toto spojenie zabezpečujú až 2 linky (4 a 14), pričom ich interval je v čase špičky 

až 10 minút, čo spolu predstavuje 12 spojov za hodinu. Ide o najviac využívané linky a na 

žiadnej inej linke nie je hustejší interval. 

  



 

6 

 

 

 

Výbor MČ Vlčince 

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

 

II. odporúča 

 

MsÚ v Žiline 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 

4. 

Uznesenie č. 4/2012 
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. 01. 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. Pán Obrcian, ul. Černovská 10: 

 Poţaduje  naniesť „asfaltový koberec“ na chodník medzi ul. Černovskou, vchody  

           6 aţ 11 a ul. Cyrila a Metóda. 

 Poţaduje dopravnú značku „Zákaz státia“ pre ul. Černovská 4 aţ po ul. Svorada,  

           ide o pravú stranu. 

 

2. Pán Igor Zelný, ul. Nanterská: 

 Na ul. Slovanskej, ktorá je mimoriadne úzka, vo veci úpravy odstavnej plochy pre 

kontajnery komunálneho a triedeného odpadu, navrhuje odstrániť topoľ a rozšíriť 

plochu o 1 m na chodníky, aby človek, ktorý vysýpa odpad nemusel stáť na ceste, 

ide o riešenie na predchádzanie dopravným nehodám a kolíziam so stretom auta 

s človekom. Zároveň navrhuje cestu upraviť o spomaľovacie pruhy, prípadne 

vodorovné dopravné značenie prechodu pre chodcov v spolupráci s DI PZ SR.  

 Priestor pri školiacom stredisku, ul. Gorazda, medzi škôlkami, je potrebné opraviť 

dve svetlá verejného osvetlenia. 

 Predkladá podnet pre Mestskú políciu v Ţiline, aby pri hliadkach zistené nefunkčné 

lampy verejného osvetlenia, hlásili správcovi verejného osvetlenia, ktorý osvetlenie 

opraví. 

   

Výbor MČ Vlčince 

 

II. doporučuje 

 

MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa 
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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, zároveň 

zabezpečili písomné stanovisko z DI PZ SR  k dopravnému značeniu pre ul. Černovská 4 až 

po ul. Svorada na sídlisku Vlčince I.  

  

II. doporučuje 

 

Mestskej polícii  v Žiline, aby zistenie, že lampa verejného osvetlenia je nefunkčná, hlásili 

správcovi verejného osvetlenia.    

      

Hlasovanie: Za: 5    

               Proti: 0 

               Zdržal sa: 0 

5. 
    Záver a diskusia 

 

     Pán Obrcian oznámil výboru, ţe na ul. Černovskej je prechod zabezpečený betónovými 

kvetináčmi, čo zabezpečovala pani Glovňáková z Mestského úradu, ďálej je urobené 

verejné osvetlenie od vchodu 3 po ZŠ Sv. Gorazda a je orientačná tabuľa pre č.1 a č. 5. 

     Prítomní si navzájom popriali veľa osobných a pracovných úspechov do roku 2012 

a následne predsedkyňa výboru ukončila zasadnutie. 

 

  
 V Žiline dňa 10. 01. 2012                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


