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Z á p i s n i c a 

z 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 05. 04. 2012 

 

Prítomní:   JUDr. Gabriela Hamalová (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnení: Bc. Patrik Groma, Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný 

Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša 

 

Hostia: nadporučík Janošík z Mestskej polície Ţilina 

 

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 do 04. 04. 2012 a na základe 

osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ 

s poslancami 

 

2. Odpovede odboru dopravy MsÚ v Ţiline na podnety občanov 

z predchádzajúceho zasadnutia výboru MČ Vlčince zo dňa 01. 03. 2012  

 

3. Informácie zo zasadnutí Rady školy pri ZŠ Martinská, ZŠ Karpatská 

 

4. Prerokovanie návrhov ţiadostí o pridelenie finančných prostriedkov 

z podporného fondu pre územný obvod Vlčince.  

 

5. Územný plán Mesta Ţiliny a návrh VZN o jeho záväzných častiach 

 

6. Nakladanie s majetkom mesta, predaj nehnuteľností Mesta Ţilina v územnom 

obvode Vlčince 

 

7. Dňa 21. 04. 2012 vyčistíme si Vlčince a zapojme sa do celoslovenskej akcie 

„Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlasuje Ministerstvo ţivotného prostredia 

SR pri príleţitosti „Dňa Zeme“ 

 

8. Aktuality  
 

 Výsledky do parlamentných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

 Grantové a športové dotácie Mesta Ţilina pre rok 2012 

 Klientske centrum Mestského úradu v Ţiline vybaví ročne tisíce občanov  

 Projekt Advance na zlepšenie systému dopravy 

 Kontrola vyhradených parkovacích miest 

 Na ihriskách a v parkoch tabuľky „Zákaz vstupu psov“  

 Pasport sprehľadní vlastníctvo pozemkov Mesta Ţilina  

 Strategický plán rozvoja mesta Ţilina do roku 2025 

 Rýchlosť áut na ţilinských cestách budú merať štyri nové kamery 

9. Záver 
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1. 

Uznesenie č. 12/2012 
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  vloţili do poštovej schránky v lehote do 04. 04. 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 Martin Kováčik elektronický podnet zo dňa 09. 3. 2012: 

Dobrý deň, rok ubehol a s parkovaním na Slovanskej ceste sa absolútne nič 

nezmenilo. Chcem sa opýtať kedy sa tak stane? Je to čoraz horšie a horšie a ako vidím 

poslancom je to úplne ukradnuté. Ďakujem za odpoveď. 

 

2. Ul. Tulská: 

Elektronicky dňa 23. 03. 2012 podal pán nasledovný podnet: „Parkovanie pred 

bytovými domami. Situácia je neúnosná, kapacity absolútne nepostačujúce. Plánuje sa 

s tým niečo robiť? Samozrejme, ţe nemám na mysli spoplatnenie tých málo miest. 

Niečo v zmysle pridelenia 1 miesta pre jeden byt a následne aj vytvorenie ďalších 

kapacít. Ďakujem za informáciu.“ 

 

3. Mladá maminka, ul. Berlínska: 
Poţiadala o vybudovanie detského ihriska medzi panelákmi ul. Berlínska a ul. 

Ľublanská. Poukázala na to, ţe by stačilo aj vyasfaltovať starú asfaltovú plochu, nie 

však dlaţbou z dôvodu bezpečnosti, stačí štrk alebo guma, niečo podobné ako má 

vybudované občianske zdruţenie na ul. Trnavská.  

 

4. Pán Bohovič: 
 Betónový stĺp pred Slovanskou cestou, pred predajňou „Ďuroška“ je opäť 

vykopnutý, od Varšavskej cesty znovu chodia autá, mamičky s kočíkmi, deti a za 

nimi auto. Z dôvodu šetrenia financií navrhuje osadiť betónové kocky aj 2 na seba, 

30-40 cm zapustiť do zeme a takáto zábrana bude pevnejšia a ťaţko odstraniteľná. 

Ten predchádzajúci stĺp, stačilo aj keď cyklisti sa o opreli a uţ bol narušený.  

 Medzi ul. Ľublanská a ul. Berlínska, asi tretí vchod pri chodníku, sú tam 3-4 

stromy, kedysi tam bolo pieskovisko, ktoré je zrušené, ale problémové osoby si tam 

preniesli betónovú lavičku a tam pijú, fajčia a rizikovo sa správajú. Preto túto 

lavičku treba z uvedeného miesta odstrániť.  

 Od „Čínskeho múru“ do Kauflandu alebo do Obchodného centra, vedľa ul. 

Varšavskej, ani po ul. Ľublanskej nie sú odpadové koše. Sú to chodníky, vedľa 

ktorých je veľa smetí, pretoţe vedľa nich nie sú odpadové koše a to aj napriek tomu, 

ţe pri Slovanskej ceste sú kontajnery. Zároveň poukázal na to, ţe odpadové koše pre 

psíčkarov sú rozlámané a prevrhnuté. 

 Chodník okolo Pošty, výjazd pri ul. Obchodnej 2, popred Novel, keď prší je plný 

vody. Poukázal aj na to, ţe cyklisti chodia po chodníkoch, ohrozujú chodcov, 

cyklisti sa vyhýbajú jazde po komunikáciách. 
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5. Pán Obrcian, ul. Černovská: 

Chodník pre chodcov do pekárne „Ďuročka“ od ul. Černovská pozdĺţ ul. Cyrila 

a Metóda treba rozšíriť zatrávňovačkami z dôvodu rozrýpania zelene okolo chodníka, 

alebo dať zákaz prejazdu k pekárni.  

 

Výbor MČ Vlčince 

 

II. 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: 1  

                Proti: 0 

                Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní): 

Za: 5 (Mgr .Straňáková, Mgr. Kašša, Bc .Groma, p. Kostolný, MUDr.  Zelník)  

Proti:  0             

Zdržal sa: 1 (Ing. Bačík) 

 

2. 

Uznesenie č. 13/2012 
k odpovediam odboru dopravy MsÚ v Ţiline na podnety občanov z predchádzajúceho 

zasadnutia výboru MČ Vlčince zo dňa 01.03. 2012  

 

1. Podnet Ing. Frajtovej vo veci parkovania: 

Odpoveď: Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní na sídliskách. Sú 

dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované parkovanie na sídliskách – spoplatnené, ale 

diferencovať cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, právnickú osobu, prvé 

vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť moţnosť parkovania  v noci pre firemné vozidlá 

v čase od 18.00 – 06.00 h na verejných parkoviskách. Potom sa automaticky naplnia 

tieto podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie takýchto garáţí. Je to napr. aj na 

sídlisku Hájik. Parkovacie zakladače sú prázdne a kaţdý parkuje na ulici. 

2. Pani z paneláku ul. Fullu, Vlčince I. vo veci lampy verejného osvetlenia ul. Ľ. Fullu, 

vchody 20 – 21, ktorá  nesvieti, treba ju opraviť: 

Odpoveď: vyriešené cez firmu ŢIVO. 

3. Pán Obrcian, ul. Černovská, Vlčince I. vo veci: „Chodník z Vlčiniec I. a II. do ŢILPA    

v zimnom období nebol odhrnutý, nebol  udrţiavaný“. 

Odpoveď: uvedené chodníky neboli zaradené v Operačnom pláne mesta Ţilina. Ako 

bolo avizované, o zaradení  chodníkov do operačného plánu sa bude prihliadať aj na 

základe odporúčania poslancov daného volebného obvodu. 

 

4. Pán Obrcian, ul.Černovská, Vlčince I. vo veci: „Opätovne ţiada písomné stanovisko vo 

veci osadenia dopravnej značky „Zákaz zastavenia“ pre úsek od ul. Černovská č. 4 aţ 
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1, na ul. Svorada a Benedikta č. 19 po ul. Cyrila a Metoda“. 

Odpoveď: Okresný dopravný inšpektorát v Ţiline nesúhlasí s osadením zvislej    

dopravnej značky B 34 – zákaz zastavenia, nakoľko komunikácia nespĺňa šírkové 

parametre na parkovanie a uvedená značka by bola na danú skutočnosť osadená 

duplicitne. 

 Výbor MČ Vlčince 

berie na vedomie odpovede odboru dopravy MsÚ v Ţiline k podnetom občanov vo veci,              

ktorá príslušnosťou patrí do uvedeného odboru. 

 

3. 

Uznesenie č. 14/2012 
k informácii zo zasadnutí Rady školy pri ZŠ Martinská, ZŠ Karpatská  

  

1. Zasadnutie Rady školy pri ZŠ Martinská sa konalo dňa 12. 03. 2012. Na zasadnutí 

boli zvolení p. Trubačová za predsedu rady školy a p. Šoška za podpredsedu rady školy. 

Na zasadnutí boli podané informácie o projektoch: „ Komenius“, „Zdraví tínedţeri“, 

„Spisovateľ“. Pani riaditeľka informovala o dovybavení školy gumou v triedach, o 

zariadení v triedach, katedry, v školskom klube. Pani učiteľky chválili prácu s 

interaktívnou tabuľou, oboznámili prítomných o obsahu vzdelávacieho balíčka, 

datakabinetu a podobne. Škola potrebuje nové okná, pretoţe výmena bola 

uskutočnená len na I. poschodí, , treba radiátory, plaváreň vyţaduje novú fasádu. 
Zasadnutie sa konalo v čase pred monitorom, o ktorom bolo konštatované, ţe je 

neúčelné, najmä s poukazom na čas jeho konania, je veľmi skoro a potom deti sú ťaţko 

zvládnuteľné, pretoţe vedia, ţe uţ je dieťa prijaté inde. Zároveň bolo konštatované, ţe 

monitor nie je odrazom niekoľkoročných vedomostí ţiaka v škole. 

  

2. Zasadnutie Rady školy pri ZŠ Karpatská sa konalo dňa 20. 03. 2012. Na zasadnutí 

prebehla voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. Za predsedu Rady školy bola 

jednohlasne zvolená pani Wetterová a za podpredsedu pani Pilcová. Po voľbe predsedu 

pani riaditeľka informovala členov Rady školy o aktuálnej situácii na škole. Opäť sa 

riešila problematika uţívania bytu rodinou bývalého školníka, ktorý posledné obdobie 

neplatí nájom za uţívanie bytu a jeho manţelka prikrmuje mačky, ktorých počet sa 

neustále zvyšuje. Delegovaní členovia Rady školy Mestom Ţilina o tejto veci budú 

informovať Mesto Ţilina a príslušné odbory. Následne elektronicky dňa 21.03.2012 bol 

informovaný prednosta MsÚ v Ţiline, vedúci odborov bytového, právneho, ţivotného 

prostredia a školstva s tým, ţe vec bola zaslaná na vedomie pánovi primátorovi, 

predsedkyni Rady školy a poslancom delegovaných Mestom Ţilina. Následne pani 

riaditeľka v koordinácii s príslušnými odbormi mesta zabezpečila riešenie veci 

neoprávneného uţívania bytu. Dňa 03.04.2012 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady 

školy, na ktorom pani riaditeľka informovala členov o vyuţívaní športovej haly vo 

forme nájomnej zmluvy so spoločnosťou GTK, občianske zdruţenie.  

              

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie informácie zo zasadnutí Rady školy pri ZŠ Martinská, ZŠ 

Karpatská  

 

 II.   odporúča  
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MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti 

konkrétneho odboru MsÚ v Ţiline, aby poskytli školám súčinnosť pri riešení uvedených vecí 

a aby podali v predmete veci informáciu výboru č. 4 Vlčince vo forme písomného alebo e-

mailového stanoviska k spôsobu prístupu vybavenia danej veci, kde uvedú aj predpokladané 

časové a vecné  riešenie.    

 

Hlasovanie: Za: 1  

                Proti: 0 

               Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní): 

       Za: 5 (Mgr. Straňáková, Mgr. Kašša, Bc. Groma, p. Kostolný, MUDr. Zelník)       

       Proti:  0              

Zdržal sa: 1 (Ing. Bačík) 

 

4. 

Uznesenie č. 15/2012 
k prerokovaniu návrhov ţiadostí o pridelenie finančných prostriedkov z podporného 

fondu pre územný obvod Vlčince  

 

1. 
     Bc. Patrik Groma, poslanec MsZ v Ţiline a zároveň poslanec MČ č. 4 Vlčince 

predloţil výboru MČ č. 4 Vlčince ţiadosť o pridelenie finančných prostriedkov 

z podporného fondu pre územný obvod Vlčince v čiastke 350,00 €. Ţiadosť podala 

Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Ţilina na nákup tovaru pre rozšírenie 

súboru digitálnych hračiek za účelom vzdelávania detí prostredníctvom výučbových 

softvérov v poloţke predškolskej výchovy s názvom projektu: „Poďte deti s nami 

poznávať svet hrami“. Uvedená ţiadosť je príloha č. 1 tejto zápisnice. 

 

2. 
JUDr. Gabriela Hamalová, poslankyňa MsZ v Ţiline a zároveň poslankyňa MČ č. 4 

Vlčince predloţila výboru MČ č. 4 Vlčince ţiadosť o pridelenie finančných prostriedkov 

z podporného fondu pre územný obvod Vlčince v čiastke 350,00 €. Ţiadosť podala 

Materská škola, Gemerská 1772, 010 08 Ţilina na nákup tovaru pre telesný, rozumový, 

mravný, pracovný a estetický rozvoj dieťaťa predškolského veku. Dôvodnosť nákupu je 

uvedená v projekte „Deti v pohybe“. Predmetná ţiadosť tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.          

 
Výbor MČ Vlčince 

berie na vedomie, 

 

ţe z pridelených finančných prostriedkov  pohotovostného fondu územného obvodu 

Vlčince určeného pre poslancov JUDr. Gabriely Hamalovej a Bc. Patrika Gromu kaţdý 

z čiastky 379,43 €, poskytuje čiastku vo výške 350,00 € pre uvedené subjekty na účel 

uvedený v projekte kaţdého subjektu.  

5. 

Uznesenie č. 16/2012 
k Územnému plánu Mesta Ţiliny a k návrhu VZN o jeho záväzných častiach  
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Výbor MČ Vlčince 

 

konštatuje, 

ţe v termíne do 05. 04. 2012 poslanci mestskej časti Vlčince nepripomienkovali, 

nepredloţili výboru stanovisko, ani podnet k Územnému plánu Mesta Ţilina 

a k podkladom pre návrh VZN o záväzných častiach Územného plánu Mesta Ţilina, 

ktoré sa dotýkajú alebo sa môţu vzťahovať k územnému obvodu mestskej časti Vlčince, 

najmä urbanistický obvod č. 02-Vlčince, urbanistické okrsky č. 10-Vlčince I, č. 49-

Vlčince II, č. 50-Vlčince III a urbanistický obvod č. 03-Veľký Diel, urbanistické 

okrsky č. 11-Športový areál, č. 12-Partizánsky háj, č. 17-Chrasť.   
 

 

6. 

Uznesenie č. 17/2012  
k nakladaniu s majetkom mesta, predaj nehnuteľností Mesta Ţilina v územnom 

obvode Vlčince 

 

1. Výbor MČ Vlčince 

            odporúča  

          mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť : 

     Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4906/213, orná pôda 

o výmere 572 m
2
 v zmysle geometrického plánu 44865708-1/2012 v k. ú. Ţilina a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Občianskemu zdruţeniu Malý Diel Ţilina, 

zast. Mgr. Petrom Bohušom, so sídlom Baničova 21 Ţilina, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom v celkovej výške 19 750,– €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí, z dôvodu, ţe uvedený 

pozemok prestavuje spevnenú plochu slúţiacu ako  prístupovú komunikáciu z ul. 

Malý Diel k rodinným domom. Zároveň sa na uvedený pozemok zriaďuje bezodplatné 

vecné bremeno, spočívajúce v práve prechodu peši, ako aj motorovými vozidlami pre 

dopravnú obsluhu hvezdárne a partizánskeho cintorína. 

Hlasovanie: Za: 1 

                     Proti: 0 

                Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní): 

        Za: 5 (Mgr. Straňáková, Mgr. Kašša, Bc. Groma, p. Kostolný, MUDr. Zelník)  

 Proti:  0              

 Zdržal sa: 1 (Ing. Bačík) 

 

2. Výbor MČ Vlčince 

            odporúča  

          mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť : 

     Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5194/46, zast.pl. 

o výmere 127 m
2
 v zmysle geometrického plánu 14231174-114/2011 v k. ú. Ţilina a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ţilinským komunikáciám, a. s. Ţilina, so 
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sídlom Vysokoškolákov 2 Ţilina, IČO : 31 590 250, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom v celkovej výške 7 850,– €  ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a 

ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí, nakoľko ţiadaný pozemok je 

samostatne nevyuţiteľný a jeho pričlenením k areálu Ţilinských komunikácií sa 

usporiadajú pomery v tejto časti územia.  

 

Hlasovanie: Za: 1 

                     Proti: 0 

                Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní): 

      Za: 5 (Mgr. Straňáková, Mgr. Kašša, Bc. Groma, p. Kostolný, MUDr. Zelník) 

      Proti:  0              

      Zdržal sa: 1 (Ing. Bačík) 

 

7. 

 

Uznesenie č. 18/2012  
k zapojeniu sa dňa 21. 04. 2012 do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“, 

ktorú vyhlasuje Ministerstvo ţivotného prostredia pri príleţitosti „Dňa Zeme“ 

  

Výbor MČ 

 

sa zapája  

do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlasuje Ministerstvo ţivotného 

prostredia pri príleţitosti „Dňa Zeme“ tak, ţe dňa 21. 04. 2012 bude spolu s obyvateľmi 

Vlčiniec, s dospelými aj s deťmi,  čistiť Vlčince. 

 

     Týmto výbor MČ č. 4 Vlčince pozýva dospelých aj deti, aby sa zúčastnili jarného 

upratovania Vlčiniec. Stretnutie sa uskutoční 21. 04. 2012 o 10.00 h ul. Hlboká pri 

Veterinárnej klinike, oproti reštaurácii Kazačok (Vlčince II. pri dennom stacionári pre 

dôchodcov, bývala materská škôlka, pod mostom na Hlbokej). 

     Zároveň v tento deň so začiatkom o 10.00 h sa uskutoční tradičné jarné upratovanie 

lesoparku Chrasť s primátorom mesta Ţilina. Mesto Ţilina sa tak zapojí do tejto 

celoslovenskej akcie. Akcia je zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity 

zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Obraciame sa na Vás, aby ste sa 

pripojili ku nám do tejto akcie. Mesto nám poskytne plastové vrecia a zabezpečí odvoz 

vyzbieraného odpadu. Nejde o zber veľkokapacitného odpadu domácností, ale zámer 

vyčistiť si svoje okolie od odpadkov. Pripojte sa aj vy do akcie "Vyčistime si Slovensko" a 

ukáţte, ţe stav ţivotného prostredia a čistota prírody Vám nie sú ľahostajné a to aj vtedy, ak 

budeme čistiť prostredie kde bývame a ţijeme. 

     Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.  

 

Hlasovanie: Za: 1 

                     Proti: 0 

                Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní): 

       Za: 5 (Mgr. Straňáková, Mgr. Kašša, Bc. Groma, p. Kostolný, MUDr. Zelník) 

       Proti:  0              

Zdržal sa: 1 (Ing. Bačík) 
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8. 

Aktuality 

 
1. Občania mesta Ţilina v parlamentných voľbách v roku 2012 volili v 77 volebných 

okrskoch. Mestský úrad v Ţiline zaregistroval 70 414 oprávnených voličov. Primátor 

mesta Ţilina Igor Choma ďakuje „všetkým tým, ktorí zodpovedne pristúpili 

k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky“. Na otázku, ako vláda môţe 

ovplyvniť ţivot v našom meste odpovedal: „O Ţiline sa hovorí ako o „Perle Povaţia“, 

takţe ak na Slovensku zavládne prosociálna vláda, naše mesto bude môcť pracovať na 

jej lesku“. K ďakovným slovám sa pripája aj poslanecký výbor č. 4 Vlčince a ďakuje 

všetkým voličom Vlčiniec, ktorí svoj postoj vyjadrili hlasovaním. Ďakujeme.    

2. Grantové a športové dotácie Mesta Ţilina pre rok 2012. Mesto Ţilina vyčlenilo pre 

rok 2012 na podporu projektov sumu 122 000 €. Účelom poskytovania grantových 

a športových dotácií Mesta Ţilina je podporovať participáciu občanov na ţivote v 

meste, skvalitňovať kultúrny a športový ţivot Ţilinčanov. Podmienky poskytovania 

dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Ţilina stanovuje 

VZN č. 2/2012. 

       Grantový systém mesta – ţiadosti do 16. apríla 2012. Mesto Ţilina podporí 

dotáciami v rámci grantového systému mesta projekty v oblastiach: kultúra, šport, 

sociálna a zdravotná oblasť, ţivotné prostredie a zeleň v celkovej výške 77 000 €. 

Ţiadatelia o grantové dotácie v uvedených oblastiach môţu projekty podávať do 16. 

apríla 2012. Uchádzanie sa o grantové dotácie je zaloţené na voľnej súťaţi. 

Predloţené projekty sú hodnotené na základe jasných a zverejnených kritérií 

odbornými grantovými komisiami, ktoré sú zloţené z radov poslancov mestského 

zastupiteľstva a nezávislých odborníkov. Proces otvárania prijatých obálok grantového 

systému bude prístupný aj verejnosti. 

       Športové dotácie mesta – ţiadosti do 23. apríla 2012. V tomto roku Mesto prvýkrát 

ponúka moţnosť uchádzať sa o dotáciu aj športovým klubom na činnosť aktívnych 

športovcov prostredníctvom Športových dotácií mesta vo výške 45 000 €. Uzávierka 

ţiadostí o športovú dotáciu je 23. apríl 2012. Uchádzanie sa o Športové dotácie mesta 

je zaloţené na základe vopred stanovených kritérií, v ktorých je zohľadnená členská 

základňa, úspechy, spolupráca s mestom Ţilina a filantropia, trénerská odbornosť. 

Ţiadosti o športovú dotáciu sú hodnotené odbornou komisiou, ktorá je zloţená z radov 

poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov. 

Ďalšie informácie nájdete na www.zilina.sk v nasledovných rubrikách: 

 Grantový systém mesta  

 Športové dotácie mesta  

 VZN č. 2/2012: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20120227132428.rtf  

 

3. Klientske centrum Mestského úradu v Ţiline vybaví ročne tisíce občanov. Občania 

si v jednej budove zariadia nielen úradné záleţitosti na pracoviskách mestského 

úradu, ale fungujú tu aj pracoviská Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR a 

Dopravného podniku mesta Ţiliny, čo zásadne ušetrí ich čas. K zvýšenému komfortu 

prispieva aj moderný vyvolávací systém na určenie poradia klientov, moţnosť 

pouţitia 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 

http://www.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/111/grantovy-system----vseobecne-informacie/
http://www.zilina.sk/213/sportove-dotacie-mesta-zilina-pre-rok-2012/
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20120227132428.rtf
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dispozícii detský kútik, kde si deti môţu kresliť alebo sa hrať s hračkami. V 

klientskom centre môţu občania nahliadnuť do VZN Mesta Ţilina, 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 môţu po zmene údajov (po sobáši pri 

zmene priezviska, zmene trvalého bydliska) v jednej budove vybaviť občiansky 

preukaz i cestovný pas. Na pracoviskách Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

SR – oddelenie dokladov si občania môţu vybaviť cestovné pasy, občianske preukazy, 

vodičské preukazy, či vyzdvihnúť si zhotovené technické preukazy. Na pracovisku 

Dopravného podniku mesta Ţiliny je moţnosť zakúpiť si časové alebo jednorazové 

cestovné lístky. Toto pracovisko zabezpečuje aj kopírovanie listín. 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. 

 

4. Mesto Ţilina a Ţilinská univerzita realizuje od minulého roku projekt Advance na 

zlepšenie systému dopravy v európskych mestách. Projekt podporuje mestá a 

samosprávy na ich ceste k trvalo udrţateľnej mobilite. Pomáha im zlepšiť kvalitu 

mestských plánov pre trvalo udrţateľnú mobilitu a vypracovať lepšie stratégie do 

budúcnosti. Cieľom projektu je vytvoriť schému auditu pre mobilitné plány, otestovať 

jej kvalitu a neskôr audit aplikovať vo vybraných mestách. Mesto Ţilina vystupuje v 

projekte ako demonštračné mesto a zároveň je partnerom Ţilinskej univerzity. 

Konzorcium Advance pozostáva z 11 partnerov z 10 krajín. V projekte je 

zainteresovaných 8 miest a mestských samospráv: Szczecin (PL) a Malmö (SE) sú 

priamo zapojené do vývoja procedúry auditu Advance a ďalších 6 miest vrátane Ţiliny 

je Agioi-Anargyroi (GR), Alba Iulia (RO), Maribor (SI), Salzburg (AT) a Terrassa (ES). 

V Ţiline sa bude testovať a aplikovať audit, čo prispeje k jeho vylepšeniu. Po 

ukončení projektu získa Mesto Ţilina nový plán pre trvalo udrţateľnú mobilitu 

(Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Ide o proces, v ktorom sa hodnotí 

kvalita starších mestských mobilitných plánov a vyvíjajú sa stratégie pre ich 

zlepšenie. Mestské samosprávy spolu s externým audítorom kriticky zrevidujú ich 

mobilitné plány, posúdia ich silné a slabé stránky a vypracujú akčný plán pre zlepšenie 

mobility v meste. Zapojené mestá a regióny čelia v súčasnosti narastajúcim problémom 

v oblasti mobility, akými sú zväčšenie objemu dopravy, zvýšený počet dopravných 

nehôd, či negatívne dopady dopravy na ţivotné prostredie. Trvalo udrţateľná 

mobilita a jej kvalita majú pre európske mestá a samosprávy vysokú prioritu, aby 

dokázali zabezpečiť miesto pre hodnotný ţivot svojich obyvateľov. Nejde len o 

ochranu prostredia, ideálne ţivotné podmienky alebo ekonomické benefity, ale aj o 

poskytnutie atraktívnych alternatív individuálnej mobility. Miestne úrady hrajú 

kľúčovú úlohu pri zabezpečení dostupnosti verejnej dopravy pre všetky skupiny 

cestujúcich, pri riadení ekonomicky efektívnych dopravných systémov a pri integrácii 

aktivít kaţdodenného ţivota. 

5. Mesto Ţilina vykonalo v týchto dňoch fyzickú kontrolu vyhradených parkovacích 

miest prostredníctvom príslušníkov Mestskej polície Ţilina v spolupráci s odborom 

dopravy Mestského úradu v Ţiline. Počas tejto kontroly boli  vo viacerých prípadoch 

zistené rozdiely medzi skutočným dopravným značením a údajmi v evidencii 

vyhradených parkovacích miest. Mesto Ţilina bude v týchto prípadoch predvolávať 
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majiteľov resp. drţiteľov vozidiel a v prípadoch neoprávneného uţívania vyhradeného 

parkovacieho miesta bude postupovať v zmysle platnej legislatívy o priestupkoch. 

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí uţívajú vyhradené parkovacie miesta na 

území mesta, ţe akúkoľvek zmenu dopravného značenia (napr. zmena EČV pri 

kúpe nového vozidla a pod.) môţu vykonať aţ po odsúhlasení takejto zmeny 

odborom dopravy Mestského úradu v Ţiline. Na parkoviskách sa aktuálne nachádza 

55 parkovacích miest, ktorých dopravné určenie nemá Mesto Ţilina v evidencii. 

Rovnako je to so situáciou s dopravnými značkami, ktorých nikto iný na danom 

mieste stáť nemôţe.  
 

Počet vyhradených parkovacích miest na jednotlivých sídliskách Mesta Ţilina evidovaný 

k 29. februáru 2012 

 Solinky Vlčince Hájik Hliny, Bôrik, 

Staré mesto 

Spolu: 

Vyhradené PM - ZŤP 72 140 40 49 301 

Vyhradené PM - platené 10 16 4 - 30 

Zistené rozdiely v DZ 3 31 12 9 55 

 

6. Na ihriskách a v parkoch pribudnú tabuľky „Zákaz vstupu psov“. Nielen Ţilina, 

ale aj iné mestá v poslednom období zápasia s problémom rozšíreného chovu zvierat v 

meste, s túlavými zvieratami, či so znečisťovaním verejných priestranstiev psími 

exkrementami. Tento stav má nepriaznivý dopad na verejný poriadok a čistotu v meste. 

Z dôvodu neustálych sťaţností na nedisciplinovaných „psičkárov“ je potrebné 

uviesť do praxe podmienky (a niektoré zákazy) chovu psov, podľa platného VZN 

č. 3/2011 o chove, vodení a drţaní psov na území mesta Ţilina. Chovatelia psov v 

meste často zabúdajú na to, ţe ţivotný priestor psov v meste, na rozdiel od vidieka, 

je výrazne obmedzený. Skôr, ako sa niekto rozhodne chovať psa v meste, musí zváţiť, 

či bude mať pes zabezpečené vhodné podmienky podľa jeho potrieb, a taktieţ sa 

informovať o podmienkach chovu, vodenia a drţania psov schválených na území 

mesta. Mesto Ţilina upozorňuje, ţe psie exkrementy je moţné umiestňovať nielen do 

nádob priamo na to určených, ale aj do ostatných nádob na komunálny odpad v 

primeranom obale. Predíde sa tým znečisťovaniu verejne prístupných miest. Primátor 

mesta Ţilina Igor Choma k tejto téme hovorí: „Nepochybujem o tom, ţe je veľa 

vzorných a zodpovedných „psičkárov“, ktorí si plnia svoje povinnosti, záleţí im aj na 

ţivotnom prostredí v meste a sú ohľaduplní k ostatným obyvateľom, najmä voči deťom 

hrajúcim sa na trávnatých plochách a ihriskách, za čo im samozrejme ďakujem. 

Bohuţiaľ, je tu aj veľké mnoţstvo sťaţností občanov na psie exkrementy a na 

bezohľadných majiteľov a drţiteľov psov. Preto sa Mesto Ţilina rozhodlo na 

najkritickejších miestach osadiť tabuľky „Zákaz vstupu psov“. Pôjde v prvom rade o 

miesta, kde sa pohybujú a hrajú deti a o zelené plochy v parkoch, ktoré musia slúţiť na 

oddych ľuďom, aby si tam mohli oddýchnuť a nezašpiniť sa“. V minulom roku bol 

urobený monitoring pracovníkmi odboru ţivotného prostredia Mestského úradu v 

Ţiline a v spolupráci s mestskými poslancami a mestskou políciou boli navrhnuté 
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lokality na umiestnenie tabuliek. Z dôvodu nedostatku financií sa označovanie lokalít 

rozdelilo na viaceré etapy. V prvej etape bude osadených 100 – 150 ks tabuliek. Toto 

rozhodnutie je v súlade s platným VZN o chove, vodení a drţaní psov na území mesta 

Ţilina. Účelom tohto opatrenia Mesta nie je bojovať proti „psičkárom“, ale snaha 

zosúladiť vzájomné spoluţitie zvierat a ľudí, a tým predchádzať nepríjemným 

ochoreniam a nedorozumeniam. V budúcnosti Mesto plánuje vyhradiť niektoré plochy 

pre voľný pohyb psov. VZN č. 3/2011 o chove, vodení a drţaní psov na území mesta 

Ţilina nájdete na: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20110620115416.rtf. 

      Všetky platné všeobecne záväzne nariadenia nájdete na stránkach Mesta Ţilina  

      www.zilina.sk v rubrike Samospráva/ VZN. 

 

7. Pasport sprehľadní vlastníctvo pozemkov Mesta Ţilina. Mesto Ţilina na základe 

výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu na vykonanie tzv. 

pozemkového pasportu mesta. Účelom tejto zmluvy je zidentifikovať všetky 

nehnuteľnosti, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť vo vlastníctve Mesta. 

Ďalšou oblasťou predmetu uzavretej zmluvy je aj vlastná investičná činnosť 

Mesta. Viackrát zdôrazňovanou prioritou vedenia mesta je naštartovať výstavbu 

nových nájomných bytov. Vzhľadom na historické dôvody usporiadania 

pozemkového vlastníctva na Slovensku totiţ nie vţdy moţno vystačiť len s údajmi 

z katastra nehnuteľností. Často ide aj o pozemky, ktoré z rôznych dôvodov neboli 

v prospech Mesta v evidencii nehnuteľností zapísané. Mesto Ţilina chce teda zreálniť 

existujúci stav svojho vlastníctva, pričom vykonaná identifikácia bude prvým krokom. 

Nasledovať bude rozhodnutie o ďalšom naloţení s týmito pozemkami, t.j. či ich bude 

Mesto uţívať ďalej (či uţ pre vlastné činnosti alebo formou nájmu/odplatného vecného 

bremena) alebo ich vzhľadom na výmeru, bonitu, príp. polohu ponúkne ako 

nevyuţiteľné na odpredaj prostredníctvom hlasovania mestského zastupiteľstva. 

„Pozemkový pasport mesta sprehľadní vlastníctvo pozemkov Mesta, prispeje k 

zvýšeniu efektívnosti nakladania s nehnuteľným mestským majetkom a zároveň 

zistí aj reálne uţívanie pozemkov Mesta, napr. či pre stavby na nich stojace 

existujú uţívacie tituly. Tento pasport je nevyhnutný aj pre kompletné 

majetkovoprávne vysporiadanie konkrétnej lokality tak, aby bolo moţné získať ucelené 

vhodné územie pre výstavbu nových nájomných bytov,“ povedal primátor mesta Ţilina, 

Igor Choma.  

8. Strategický plán rozvoja mesta Ţilina do roku 2025, ktorý je uţ niekoľko dní 

zverejnený na oficiálnej webovej stránke Mesta Ţilina, vznikol z iniciatívy 

primátora Igora Chomu na Oddelení strategického rozvoja Mestského úradu v 

Ţiline. Cieľom stratégie je načrtnúť predstavu o budúcnosti mesta. Všetky 

podnety, pripomienky a nové námety od odbornej i laickej verejnosti, ktoré by 

chceli mať občania Ţiliny v strategickom pláne zapracované, môţu posielať na 

emailovú adresu Oddelenia strategického rozvoja: richard.hulin@zilina.sk. Stratégia 

je koncipovaná v najlepšom úmysle, konzultovaná s viacerými odborníkmi v 

jednotlivých oblastiach, čerpá z prameňov a zároveň je v súlade s novým územným 

plánom mesta Ţilina prijatým v Mestskom zastupiteľstve v Ţiline 20. februára 2012. Je 

to dokument otvorený a pripravený na ďalšie dopĺňanie a aktualizáciu podľa nových 

skutočností a ďalšieho vývoja okolností v meste a na Slovensku. „Budem rád, ak 

občania vyuţijú moţnosť vyjadriť sa k Strategickému plánu rozvoja mesta, čím dajú 

najavo, ţe budúcnosť Ţiliny im nie je ľahostajná,“ poznamenal primátor mesta Ţilina 

Igor Choma. Keďţe strategický plán je len základný náčrt, ktorý sa bude ďalej vyvíjať 

http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20110620115416.rtf
http://www.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/114/vseobecne-zavazne-nariadenia/
mailto:richard.hulin@zilina.sk
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a priebeţne aktualizovať, je otvorený dopĺňaniu, rozširovaniu, zmenám na základe 

podnetov zvonku, od ľudí, ktorých sa priamo týka. Teda nie je direktívny, ale otvorený 

na zapracovanie ďalších dobrých nápadov. Tento dokument by mal slúţiť do 

budúcnosti ako návod a podpora pri plánovaní investícií mesta v jednotlivých 

oblastiach rozvoja. Strategický plán rozvoja mesta Ţilina do roku 2025 je zverejnený na 

oficiálnej webovej stránke Mesta Ţilina v rubrike Úvod. Dokument na stiahnutie: 

Strategický plán mesta Ţilina do roku 2025 (PDF) 

9. Rýchlosť áut na ţilinských cestách budú merať štyri nové kamery. Na kriţovatke 

Predmestskej ulice a Veľkej okruţnej pribudol tento týţdeň kamerový merací 

systém s 2 kamerami, ďalšie 2 kamery sú osadené na ulici Veľký diel. Ide o 

projekt Výskumného ústavu dopravného, ktorého výstupom bude vytvorenie 

nového meracieho systému vyuţívaného predovšetkým na prevenciu dopravných 

nehôd, čím by sa ovplyvnila plynulosť a bezpečnosť cestnej prevádzky v Ţiline. 

Dopravný podnik mesta Ţiliny a Výskumný ústav dopravný v Ţiline uzatvorili 

nájomnú zmluvu o prenájme trakčných stĺpov s platnosťou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 

2014 za účelom osadenia kamerového meracieho systému, cieľom čoho je meranie 

úsekovej rýchlosti motorových vozidiel vo vybraných úsekoch miestnej 

komunikácie a na zaznamenávanie prejazdu na červenú na svetelne riadenej 

kriţovatke. „Pretoţe Ţilina je najdôleţitejšou kriţovatkou severozápadného 

Slovenska, je veľmi zahustená osobnou aj nákladnou dopravou. Máme záujem v 

spolupráci s Výskumným ústavom dopravným tento projekt vyuţiť pre zlepšenie 

dopravy, čo v neposlednom rade ocenia všetci obyvatelia aj návštevníci mesta,“ 

povedal primátor mesta Ţilina Igor Choma. Tento výskumný projekt je financovaný z 

prostriedkov Výskumného ústavu dopravného a EÚ. 

9. 

   Záver 

     Predsedkyňa výboru poďakovala nadpor. Janošíkovi, zástupcovi MsP Ţilina za 

účasť a záujem o riešenie podnetov obyvateľov Vlčiniec, rozlúčila sa s prítomnými 

a ukončila zasadnutie výboru.   

 

 

 V Ţiline dňa 10. 04. 2012  

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  

http://www.zilina.sk/userfiles/2012/strategia/Strategicky_plan_rozvoja_mesta_Zilina_do_roku_2025%281%29.pdf

