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Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 06. 02. 2014 

 

Prítomní: JUDr. Gabriela Hamalová, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Terézia Straňáková,  

                  p. Bohumil Kostolný, Ing. Patrik Groma,  (podľa prezenčnej listiny) 

 

Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, Mgr. Róbert Kašša 

 

Hostia: nadpor. Janošík Mestská polícia v Žiline 

 

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 06.02.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na 

dnešnom zasadnutí výboru MČ s občanmi 

2. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Spojenú školu internátnu, 

Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, IČO: 36142131 na projekt „Zabezpečenie 

vonkajších žalúzií na okná v svojpomocne vybudovanej telocvični v Spojenej 

škole internátnej“ 

3. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Gemerská 1772, 

010 08 Žilina, IČO: 37905198 na projekt „Z rozprávky do rozprávky“ 

4. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre MsHK Žilina a.s., Športová 5, 

010 01 Žilina, IČO: 36387193 na projekt „„Deti na hokej“- pre deti zo ZŠ 

Martinská Žilina – Vlčince“ 

5. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka 

Borodáča 6, 010 08 Žilina, IČO: 37904381 na projekt „Šikovný predškolák“ 

6. Záver 

1. 

Uznesenie č. 3/2014 
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu 

výboru, podnetov doručených jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, 

podnetov, ktoré občania  vložili do poštovej schránky, ústnych podnetov pri 

osobných kontaktoch s poslancami od posledného zasadnutia výboru do dnešného 

dňa, vrátane podnetov z dnešného zasadnutia výboru MČ s občanmi 

 

1. Ústny podnet zo dňa 04.02.2014 vo veci ochrana životného prostredia pred 

psami: 

Žiadam zákaz vodenia psov na trávnatú plochu s detským ihriskom a všetkých plôch 

pred panelákmi v medziblokovom priestore ulíc Pittsburgská a Ústecká. Držitelia 

psov nie len exkrementmi, ale aj psím močom sú šíriteľmi možných nákaz na naše 

deti, ktoré na rozdiel od psov nosia plienky. Ak nie je možné zabezpečiť, aby psy 

vykonávali potrebu na súkromných pozemkoch svojich držiteľov, navrhujem, aby 

držitelia chodili so svojimi psami na opačnú stranu paneláku k hlavnej ceste. 

 

2. Podnety vo veci parkovania, riešenie odpadu a kamerového systému na   

Bulharskej ceste a ul. Pittsburgskej: 

 Obytný súbor Arboreum na Obežnej ulici má k dispozícii dve podzemné 
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poschodia určené na parkovanie, ktoré je však pre vlastníkov bytov tohto 

obytného súboru drahé, preto využívajú bezplatné parkovanie na verejnej ploche 

a tým zaberajú parkovacie miesta pre rodiny bývajúce v panelákoch na ul. 

Pittsburgskej a na Bulharskej ceste. Žiadam, aby mesto v rokovaniach so 

zástupcami uvedeného obytného súboru zabezpečilo parkovanie pre tento 

obytný súbor vzadu za ich panelákom na Obežnej ulici a v kúpnych zmluvách na 

byt bolo zapracované aj parkovanie v podlažiach tohto súboru. 

 Obytný súbor Arboreum pre kontajnery na odpad prístavbami zabral na 

verejnom priestranstve 9 parkovacích miest. Tento priestor však majú 

uzamknutý a využívajú jeden odpadový kôš vpredu. Avšak využívajú kontajnery 

určené na separovaný zber pre obyvateľov ul. Pittsburgská 11 a 12. Žiadam 

mesto, aby pre tento obytný súbor Arboreum a prevádzky v tomto územnom 

obvode, zabezpečilo taký počet kontajnerov, aby nezneužívali kontajnery určené 

pre obyvateľov okolitých panelákov. 

 Žiadam Mesto, aby tento priestor zabezpečilo kamerovým systémom, nakoľko 

sa tu schádzajú neprispôsobivé osoby.  

     

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 stanovisko, prípadne písomnú 

alebo e-mailovú informáciu o spôsobe vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané 

časové riešenie daného podnetu.  

 

Hlasovanie: Za:            5    

                     Proti:        0 

                     Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:             2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)   

        Proti:         0 

      Zdržal sa:  0  

2. 

Uznesenie č. 4/2014 
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Spojenú školu internátnu, 

Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, IČO: 36142131, na projekt „Zabezpečenie 

vonkajších žalúzií na okná v svojpomocne vybudovanej telocvični v Spojenej škole 

internátnej“ 

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Spojenú školu  

internátnu, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, IČO: 36142131, na projekt 

„Zabezpečenie vonkajších žalúzií na okná v svojpomocne vybudovanej telocvični 

v Spojenej škole internátnej“ 

 

   Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť Spojenej školy internátnej, 

Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, IČO: 36142131 o dotáciu v čiastke 350,00 € 
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z pohotovostného fondu určeného pre poslankyňu JUDr. Gabrielu Hamalovú na 

projekt „Zabezpečenie vonkajších žalúzií na okná v svojpomocne vybudovanej 

telocvični v Spojenej škole internátnej“. Požadované finančné prostriedky sú 

určené v oblasti rozvoja športových činností pre žiakov s telesným a mentálnym 

postihnutím. Účelom projektu je nákup vonkajších žalúzií na okná 

v svojpomocne vybudovanej telocvični školy pre zlepšenie podmienok žiakov 

s telesným a mentálnym postihnutím na hodinách telesnej výchovy a športových 

aktivitách. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý 

je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice. 

 

II. schvaľuje 

dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Spojenú školu  internátnu, 

Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, IČO: 36142131, na projekt „Zabezpečenie 

vonkajších žalúzií na okná v svojpomocne vybudovanej telocvični v Spojenej škole 

internátnej“ 

 

Hlasovanie: Za:            5    

                     Proti:        0 

                     Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:             2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)   

        Proti:         0 

      Zdržal sa:  0  

3. 
Uznesenie č. 5/2014 
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Gemerská 1772, 

010 08 Žilina, IČO: 37905198, na projekt „Z rozprávky do rozprávky“ 

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu,   

Gemerská 1772, 010 08 Žilina, IČO: 37905198, na projekt „Z rozprávky do 

rozprávky“ 

 

Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť Materskej školy, Gemerská 

1772, 010 08 Žilina, IČO: 37905198 o dotáciu v čiastke 350,00 € z pohotovostného 

fondu určeného pre poslanca Ing. Branislava Bačíka na projekt „Z rozprávky do 

rozprávky“. Požadované finančné prostriedky sú určené v oblasti vzdelávacej 

a kultúrnej pre detí predškolského veku. Účelom projektu je nákup zariadenia, 

maňušiek a čiapok bábkového divadielka pre rozvoj komunikatívnych, 

jazykových, vyjadrovacích a pohybových schopností detí. Výbor č. 4 Vlčince 

súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou originálneho 

vyhotovenia tejto zápisnice. 

 

II. schvaľuje   dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre Materskú školu,   

Gemerská 1772, 010 08 Žilina, IČO: 37905198, na projekt „Z rozprávky do 

rozprávky“ 
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Hlasovanie: Za:            5    

                     Proti:        0 

                     Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:            2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)   

        Proti:         0 

      Zdržal sa:  0  

4. 
Uznesenie č. 6/2014 
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre MsHK Žilina a.s., Športová 5, 010 

01 Žilina, IČO: 36387193 na projekt „„Deti na hokej“- pre deti zo ZŠ Martinská 

Žilina – Vlčince“ 

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre MsHK Žilina a.s., 

Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193 na projekt „„Deti na hokej“- pre deti zo 

ZŠ Martinská Žilina – Vlčince“ 

 

    Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť MsHK Žilina a.s., Športová 5, 

010 01 Žilina, IČO: 36387193 o dotáciu v čiastke 350,00 € z pohotovostného fondu 

určeného pre poslanca Ing. Patrika Gromu na projekt „„Deti na hokej“- pre deti 

zo ZŠ Martinská Žilina – Vlčince“. Požadované finančné prostriedky sú určené 

v oblasti športovej pre žiakov ZŠ Martinská 20, Žilina. Účelom projektu je 

poskytnúť žiakom vstupenky na verejné korčuľovanie s cieľom zlepšenia 

a zdokonalenia pohybových schopností a zručností mládeže a ich kultúrneho 

a športového vyžitia. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento 

projekt, ktorý je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice. 

 

II. schvaľuje dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre MsHK Žilina a.s., 

Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193 na projekt „„Deti na hokej“- pre deti zo 

ZŠ Martinská Žilina – Vlčince“ 

 

Hlasovanie: Za:            5    

                     Proti:        0 

                     Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                    Za:             2 (Mgr. Kašša, Ing. Bačík)   

        Proti:         0 

      Zdržal sa:  0  

5. 
Uznesenie č. 7/2014 
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. Janka 

Borodáča 6, 010 08 Žilina, IČO: 37904381 na projekt „Šikovný predškolák“ 

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Nám. 
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Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina, IČO: 37904381 na projekt „Šikovný predškolák“ 

 

Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť Materskej školy, Nám. Janka 

Borodáča 6, 010 08 Žilina, IČO: 37904381 o dotáciu v čiastke 348,00 € 

z pohotovostného fondu určeného pre poslanca Mgr. Róberta Kaššu na projekt 

„Šikovný predškolák“. Požadované finančné prostriedky sú určené v oblasti 

vzdelávacej a kultúrnej pre detí predškolského veku. Účelom projektu je nákup 

zariadenia Logico primo, nákup farieb a rôznych hier pre uplatnenie 

inovatívnych prvkov v edukačnom procese. Výbor č. 4 Vlčince súhlasí 

s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou originálneho vyhotovenia 

tejto zápisnice. 

 

II. schvaľuje   dotáciu vo výške 348,00 € z pohotovostného fondu pre Materskú školu,   

Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina, IČO: 37904381 na projekt „Šikovný 

predškolák“ 

 

    Hlasovanie: Za:            5    

                         Proti:        0 

                        Zdržal sa:  0 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                        Za:             2  (Mgr. Kašša, Ing. Bačík) 

            Proti:          0 

         Zdržal sa:   0  

6. 

Záver 

       Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

         

 

 V Žiline dňa 07. 02. 2014  

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

                                                                                              JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


