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

konaného dňa 05. 09. 2013 

 

 

Prítomní:      JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný  

                    (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnený: Ing. Patrik Groma 

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 

05. 09. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 

výboru MČ s občanmi 

 

2. Vybavenosť podnetov 

 

3.  Aktuality 

 Jesenný zber starého elektroodpadu na Vlčincoch v sobotu 14. septembra 2013 
 Dočasné uzavretie vstupu na Starý cintorín v Žiline z Veľkej okružnej ulice 

 Zber objemných komunálnych odpadov 
 Poďakovanie darcom, ktorí prispeli na rekonštrukciu Národnej ulice 

 

4. Záver  
 

1. 

 

Uznesenie č. 24/2013 
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu 

výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré 

občania  vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do   

05.09.2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 

výboru MČ s občanmi  

1. Podnet elektronicky zo dňa 19.08.2013 vo veci odstránenia veľkých stromov: 

Na ulici Slovanskej 11, 12, 13 rastú veľké stromy, myslím, že sú to agáty. Dlhé roky sa 

o ne nik nestará. Padajú z nich listy, kvety a tým znečisťujú  autá a parkovisko. Taktiež 

to sú alergény a v neposlednom rade tak clonia, že v izbe a kuchyni aj za bieleho dňa 

musíme svietiť, keď chceme čítať, variť a pod.. Chceme Vás požiadať o výrub týchto 

stromov a nasadenie iných, menej košatých drevín. Poprípade aspoň o orezanie 

vetiev a celkové zmenšenie týchto stromov. Ďakujeme za pochopenie, Švanda 
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Slavomír, Nanterská 11, Žilina 

 

2. Podnet elektronicky zo dňa 03.09.2013 vo veci odstránenie veľkých, starých briez a 

    smreka, osadenie betónového kúžeľa a riešenie stojacej dažďovej vody : 

 Ako domovníčka na Karpatskej ul.1, dávam podnet v mene celého paneláku ul. 

Karpatská č. 1, 2, 3 na výrub a orezanie stromov a to: brezy v počte 15 ks , ktoré 

sa nachádzajú z prednej časti paneláku a smrek 1ks, ktorý sa nachádza v zadnej 

časti paneláku. Stromy boli spontánne nasadené  v roku 1981 svojpomocne 

obyvateľmi paneláku tak blízko budovy (paneláka), že dreviny začali poškodzovať 

okolie objektu. Štát vtedy výsadbu zelene neriešil. Stromy sú prestarnuté, choré, 

vytvárajú prekážky (padanie suchých konárov), zamedzujú prístup svetla do bytov, 

hlavne na nižších poschodiach, nálet hmyzu, plesnenie obvodového múra, zhoršujú 

životné podmienky obyvateľov. Ohrozujú zdravie a majetok. V čase vegetácie škodí, 

je to silný alergen. Je z nich veľký neporiadok, či už na oknách alebo po odkvitnutí 

nielen v okolí, ale aj v bytoch keď sú otvorené okná. Brezy sú tak vysoké, že ich 

výška dosahuje 6-7 poschodie a keď fúka veľký vietor, vrážajú nám do okien, čo 

hrozí rozbitie okien a je to nie malá škoda. Náš názor je, že brezy do prídomovej 

zelene nepatria. Sem patria nízkokmenné okrasné dreviny a kríky, čo by sme boli 

radi, keby sa takéto zrealizovali po odstránení briez a smreka za panelákom, ktorý 

tiež znepríjemňuje a zhoršuje podmienky bývania. Aj smrek je zasadený 

v bezprostrednej blízkosti paneláka, a jeho výška dosahuje už 3-4 poschodie. 

Myslíme, že existujú nejaké normy, ktoré hovoria o množstve svetla, ktoré máme 

mať v byte. Tento podnet bude podaný aj na odbor životného prostredia s podpismi 

dotknutých občanov, kde už okliesnenie 3ks smrekov je v riešení. Ďakujem. 

Tomašeková /domovník/ 

 

 Presne oproti vchodu č. 3, ul. Karpatská 3 je jediný prechod, ktorý vedie chodcov na 

druhú stranu cesty. I napriek tomu, že slúži ako chodník, parkujú tam autá. Preto 

žiadam zabezpečiť tento chodník betónovým kúželom na zabránenie parkovania na 

tomto mieste. 

 

 V priestore ľavá bočná strana paneláku na ul. Karpatská č.1, kde vedie cesta 

k bezbarierovým bytom za panelákom je v čase dažďov plno vody. Táto stojaca 

voda niekedy siaha až k nášmu vchodu č. 1 a vtedy týmto priestorom nie je možný 

prechod pešo. Ďakujem za vyriešenie týchto vecí. 

 

3.   Podnet obyvateľov z ul. Pittsburgskej na správanie mládeže (Z dôvodu ochrany 

osobností a osobných údajov tento podnet bude zároveň postúpený odboru školstva 

a mládeže Mestského úradu v Žiline s uvedením mien oznamovateľov a podozrivých):  

       

       Mládež okolo 15 rokov veku z 10. vchodu paneláku ul. Pittsburgská spolu s partiou 

kamarátov zvyknú vysedávať pred vchodmi č. 10. a 11. aj po 22.00 h. Sú hluční, pijú 

alkohol, fajčia, na upozornenia reagujú drzo, znečisťujú blízke pieskovisko 

močením do piesku. Preto navrhujú upozorniť príslušné orgány na vykonanie 

kontroly okolitých predajní alkoholu a cigariet, najmä blízkej čerpacej stanice 

pohonných hmôt na zákaz predaja tohto tovaru mladistvým a presunúť 

pieskovisko bližšie k blízkym preliezkam, teda bližšie k deťom. 
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           JUDr. Hamalová, predsedkyňa poslaneckého výboru Vlčince vysvetlia 

oznamovateľom postup pri podozrení priestupku proti občianskemu spolunažívaniu 

a npor. Janošík z Mestskej polície Žilina im vysvetlil postup a oprávnenia mestskej 

polície pri vykonávaných zásahoch. 

 

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:             3 

         Proti:          0 

         Zdržal sa:    0  

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                     Za:                 0  

        Proti:           0 

        Zdržal sa:     0  

 

2. 

 

Uznesenie č. 25/2013 
k vybaveniu podnetov  

 

1.  Podnet: Ulica Karola Kmeťku, ktorá vedie po pravej strane pozdĺžne s ul. Sv. Cyrila a 

Metoda v smere cez Vlčince I k Pošte na ul. Obchodnú je slepou ulicou vo vzťahu k 

paneláku, ktorý stojí v oblúku medzi ul. Karola Kmeťku a ul. Obchodnou. Chodník k 

paneláku si cez trávnik vyšľapali ľudia a je len prirodzeným modelom, kade by mal 

viesť chodník ako pokračovanie ul. Karola Kmeťku k paneláku. Naviac, tento úsek 

ulice potrebuje rekonštrukciu, pretože je zničený, sú na ňom výtlky, ktoré v čase 

dažďov sú plné vody. Preto žiadam rekonštrukciu ul. K. Kmeťku a vybudovanie 

chodníka k príslušnému paneláku. 

OD: 

Tento rok nie je možné požiadavke vyhovieť z finačných dôvodov, nie sú financie na 

obnovu a budovanie chodníkov. Máme vedomosť o stave chodníkov, ktoré boli z 

liatych asfaltov a skončila im životnosť. 

 

2. Podnet: Zastávka MHD v smere do mesta ul. Fatranská je zdevastovaná. Sú tam 

pozostatky po zlikvidovanom stánku novinových služieb a na zastávke MHD sú rozbité 

2 sklenené výplne. Žiadam úplnú rekonštrukciu tejto zastávky MHD. 

OD: 

 V mesiaci august bola daná do plánu obnovy - realizácia prebieha. 

 

3.  Podnet: Ulica Fatranská v mieste križovatky do Vlčiniec, ulice Fatranskej nad OD NAY 

je priestor, kde pri zastavení motorových vozidiel odbočujúcich doľava, aby dali 

prednosť oproti idúcim vozidlám v smere do mesta, nastáva situácia, že za nimi idúce 

vozidlá pokračujúce v jazde v smere von z mesta, stojace vozidlá obchádzajú cez 
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chodník. Na tomto úseku križovatka v tvare T nemá vybudovaný obrubník, aby 

ohraničoval pozdĺžny chodník v smere von z mesta pozdĺž ulice Vysokoškolákov v 

nadväznosti na ul. Fatranskú. Vozidlá tak ohrozujú chodcov na tomto chodníku. Preto 

žiadam pre tento úsek vybudovať obrubník, aby zabránil vodičom obchádzať stojace 

odbočujúce vozidlo cez chodník, čím sa zamedzí stretu chodca na chodníku s vozidlom. 

OD: 

Požiadavka je evidovaná a v závislosti od finančných možností mesta riešená v mesiaci 

september. 

 

4. Podnet: Ulica Zvolenská nemá jedinú lavičku pre oddych obyvateľov bývajúcich v 

okolitých panelákoch, preto žiadam o osadenie aspoň jednej lavičky. 

OD: Je potrebné konkretizovať miesto, príp. vchod. 

 

5. Podnet: Žiadam o výmenu piesku na Vlčincoch (Trnavská 10). Už som písala na 

infolinku a bohužiaľ som sa nedostala k odpovedi. Pomôžete mi prosím, nájsť správnu 

osobu a ako vôbec postupovať? Čím  vlastne mesto môže prispieť k revitalizácií 

detských ihrísk? Posedenie okolo pieskoviska? Sedáky na hojdačky? 

OD: Zrealizované. 

 

Výbor MČ Vlčince 

berie na vedomie vybavenosť jednotlivých podnetov občanov územného obvodu Vlčince.  

 

Hlasovanie:  Za:           3 

         Proti:        0 

         Zdržal sa:  0   

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                     Za:               0  

       Proti:          0 

       Zdržal sa:    0 

3. 

Aktuality 

 
 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. Za elektroodpad sa považujú najmä chladničky, 

práčky, televízory, rádia, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad. V 

sobotu 7. septembra 2013 sa uskutoční zber elektroodpadu v týchto mestských 

častiach: Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Budatín, Zádubnie, Zástranie, Mojšová 

Lúčka, Bytčica, Bánová, Závodie, Rosinky, Trnové, Strážov a Žilinská Lehota. V 

sobotu 14. septembra 2013 sa bude elektroodpad zbierať v centre mesta (Staré mesto, 

Malá Praha), na sídliskách (Vlčince, Solinky, Hliny a Hájik), ako aj na Bôriku 

a v Celulózke. 

 

 Mesto Žilina od 15. augusta do 20 októbra dočasne uzavrie vstup na Starý cintorín z 

Veľkej okružnej ulice (za Jazykovou školou) z dôvodu realizácie stavebných prác na 

Jazykovej škole. Starý cintorín je naďalej dostupný cez hlavný vchod z Ulice 

Martina Rázusa (pri Dome smútku v dolnej časti cintorína). 
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 Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia oznamuje, že od 16.09.2013 do 

28.10.2013 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 do zberných 

dvorov:  
      zberný dvor v Považskom Chlmci  

          (pracovné dni od 7.00 do 15.00 hod.)  

zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta  

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

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa 

nasledujúceho harmonogramu:  

Od 19. 9. do 23. 9. 2013 - sídlisko Vlčince  

Vlčince I  
o za Spoločenským pavilónom (pri výmenníkovej stanici)  

o Ulica Sv. Gorazda a Benedikta (koniec ulice pri garážach)  

o Ulica Sv. Svorada a Benedikta (oproti podchodu)  

 

Vlčince II  
o Dobšinského ulica (za lekárňou)  

o za obchodom ("Pačino")  

o za bývalým skautským domom  

o Moskovská ulica (pri obchodnom stánku)  

 

Vlčince III  
o Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)  

o Karpatská ulica (pri základnej škole)  

o Piešťanská ulica  

o Zvolenská ulica  

o Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice)  

 

Vlčince IV  
o Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)  

o Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)  

o Ulica Karola Kmeťku (parkovisko) 

  

 Dlhoročný problém rozbitej dlažby na Národnej ulici sa stane o pár dní 

minulosťou. Primátor mesta Žilina Igor Choma už vo svojej predvolebnej 

kampani avizoval, že medzi jeho priority patrí aj rekonštrukcia dlažby, ktorá 

ohrozovala bezpečnosť a zdravie chodcov. Okrem vyčlenených financií z rozpočtu 

Mesta sa na financovanie rekonštrukcie podieľali so sponzorskými finančnými 

príspevkami aj právnické a fyzické osoby, ktorým život v našom meste nie je 

ľahostajný. Spolu päťdesiattri darcov prispelo na rekonštrukciu Národnej ulice 

sumou 24 884,51 €, za čo im patrí veľké poďakovanie. 

Darcovia, ktorým patrí poďakovanie: 
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 Stredoslovenská energetika, a.s., 

 CORA GEO, s.r.o., 

 AutoCont SK a.s., 

 Ing. Igor Choma, 

 Vianočný primátorsky punč 2012, 

 Stanislav Raab, 

 Soňa Tothová, 

 Ing. Branislav Bačík, 

 Jaroslav Gažo, 

 Ing. arch. Dušan Maňák, 

 MUDr. Štefan Zelník, 

 Bohumil Kostolný, 

 Ing. Stanislav Žilinčík, 

 Ing. Štefan Pieš, 

 František Kosa, 

 JUDr. Gabriela Hamalová, 

 MUDr. Jozef Hudcovský, 

 Ing. Marián Janušek, 

 Ing. Pavol Marček, 

 Mgr. Terézia Straňáková, 

 Ing. Jozef Štrba, 

 Radoslav Židek, 

 MUDr. Róbert Ficek, 

 Eva Orvanová, 

 Hana Chovancova, 

 Helena Chovancova, 

 Ing. Karol Krutek s manželkou Zuzanou, 

 PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, 

 Ing. Roman Osika, 

 TENNIS POINT, s.r.o., 

 DERMAPOINT, s.r.o., 

 Ing. Juraj Petráš, 

 Ing. Milan Šamaj, 

 PhDr. Pavol Čorba, 

 Mgr. Alexander Feník s manželkou Petrou, 

 Juraj Váňa, 

 MUDr. Juraj Populhár, PhD. MBA, 

 Mgr. Roman Kerak, 

 Magdaléna Furgaláková, 

 Ing. Anton Furgalák, 

 Henrich Toth, 

 Ľudovít Eichler, 

 Ing. Pavel Scheber, 

 Michal Chalupka, 

 K. Sláviková – Žilina, 

 Peter Kucko, 
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 Lívius Kováčik, 

 Jozef Štrbák – SARRON, 

 Mgr. Martin Sočuvka, 

 Lukáš Holka, 

 Milan Holúbek, 

 Jozef Čapek, 

 Ing. Valéria Čapeková. 

4. 

 

Záver 
 

     Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

  

 V Žiline dňa 06. 09. 2013                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


