Zápisnica
zo 7. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 06. 09. 2012
JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Róbert Kašša, Mgr. Terézia Straňáková,
p. Bohumil Kostolný (podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnení: Ing. Branislav Bačík, Bc. Patrik Groma
Neprítomný:
MUDr. Štefan Zelník
Hostia:
nadpor. Janošík z Mestskej polícia v Žiline
(Ing. Krkoška, konateľ VS INVESTMENT, s.r.o. ako investor stavby
„Obchodné centrum s parkom pri hromadných garážach na Vlčincoch II)
Prítomní:

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 06. 09. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami
2. Informácia o vybavenosti podnetov občanov
3. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Žiliny
• Doriešenie výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných
garážach na Vlčincoch II
• Cintorín pre spoločenské zvieratá v lesoparku
4. Aktuality
• Žilinské kultúrne leto 2012 končí v septembri
• Chodci, cyklisti, korčuliari, bežci, ale aj autá na Vodnom diele Žilina
• Kam s obnoseným šatstvom?
• Mesto Žilina modernizuje kamerový systém
• Mesto Žilina v projekte „ISEMOA“
• Poškodzovanie dopravného značenia v Žiline
• Problém s čiernymi skládkami v Žiline
• Protidrogový projekt „Povedzme hlasné nie!“ zameraný na žiakov
základných škôl
5. Záver

1.
Uznesenie č. 21/2012

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 06. 09. 2012 a na základe osobných
kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.
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Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie nasledovné nové podnety:
1. Pani Šošková, Vlčince II:
Chcem Vás poprosiť, keby ste na prázdne betónové ihriská na Vlčincoch II na dvore
ul. Bulharská a Pittsburgská spravili malé bránky alebo koše na basketbal ako
majú na dvore pri Čínskom múre, alebo na Vlčincoch III, aby naše deti mohli športovať.
Po vchodoch fajčia, pijú a hrajú karty. Škoda, že naše mesto zabudlo na naše
dospievajúce deti. Pre malé deti sa vybudovali krásne detské ihriská, ale na staršie
sa zabudlo!
2. Pán Obrcian, Černovská, Vlčince I:
• Zabezpečiť, aby v rozpočte Mesta Žiliny bola zahrnutá pravidelná zimná údržba
(od 15. novembra do 15. marca) všetkých chodníkov územného obvodu Vlčince,
najmä v súvislom ťahu od bloku E, ul. Cyrila a Metoda po zdravotné zariadenie
ŽILPO.
• Urobiť asfaltový koberec na chodníku pred blokom E, vchody 6 až 11, ul.
Černovská a naviazať na ul. Cyrila a Metoda (celkom asi 100 m).
• Urobiť asfaltový koberec alebo opraviť chodník smerujúci od ul. Vojtašáka pri
škole pre telesne postihnutých ku schodíkom pri zastávke MHD oproti Pošte 8
na Vlčincoch.
• Treba opraviť most na ul. Cyrila a Metóda ponad Hlbokú pri Veterinárnej
klinike, pretože chýbajú obrubníky a tie, ktoré sú, už sa rozpadávajú, čo
ohrozuje chodcov aj dopravu.
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 a zároveň aby
zimná údržba chodníkov na Vlčincoch bola zapracovaná do rozpočtu Mesta Žilina.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
3 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík, Bc. Groma)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.

Uznesenie č. 22/2012

k informácii o vybavenosti podnetov občanov v roku 2012
Výbor MČ Vlčince
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I. berie na vedomie nasledovné informácie o vybavenosti podnetov:
1. Ing. Frajtová, ul. Pittsburgská:
V máji som sa na Vašom pravidelnom zasadnutí sťažovala na katastrofálnu situáciu vo
veci spolunájomníkov, p. Fedora a p. Ouřadníčkovej. Na tomto zasadnutí mi aj pán
Groma sľúbil účinnú pomoc. Už to budú pomaly 3 mesiace a ja som sa od Vás ani od p.
Gromu nedočkala ani odpovede, ani pomoci. Situácia na poschodí začína byť kritická,
môžem povedať že až katastrofálna z hľadiska hygieny (neznesiteľný smrad, odpadky,
muchy, hmyz). Oslovili sme políciu, bytový odbor mesta, zástupcu primátora pre veci
sociálne p. Brezovskú, ale pomoc, ani riešenie žiadne. Tak Vás prosím o odpoveď, ako
ste Vy ako volebný obvod č.4 postupovali pri riešení mojej sťažnosti, resp. ako nám
môžete pomôcť. Nechcem Vám ako našim zástupcom vstupovať do svedomia, ale
úspešnosť vyriešenia podaní na Vašich zasadnutiach je dosť biedna. Konkrétne čo sa
týka mojich troch podaní je asi takýto výsledok:
- parkovanie na ulici Bulharská cesta v súvislosti s podzemnými garážami pre
novopostavené bytové domy - nič sa nevyriešilo, ani sa nerieši
- oblepená Žilina bilbordami sa nemení, ba naopak veselo pribúdajú nové a nové
- riešenie asociálnych spoluobyvateľov v našom vchode - ani odpoveď, ani pomoc.
Keď som si prečítala Vaše zápisnice a riešenie podnetov od občanov, tak úspešnosť
ich riešenia je asi na tej istej úrovni, ako u mňa. Dúfam, že počas letných mesiacov
načerpáte nové sily a toto sa odrazí aj na výsledkoch Vášho zastupovania nás občanov
Vlčiniec.
Elektronicky podaná odpoveď dňa 27. 06. 2012 s poukazom na vecnú príslušnosť
poslancov mesta vo vzťahu k jednotlivým odborom mesta.
Hamalová za poslanecký výbor č. 4
2. Elektronické podanie zo dňa 22. 05. 2012 vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
Martinská 1621/14,15,16, 010 08 Žilina 8 vo veci klimatizačného zariadenia.
Odpoveď: Osobitným listom Stavebného úradu Mesta Žiliny č. s. 20045/201244183/2012-OS-MLA zo dňa 03. 08. 2012 bola pani Putnová informovaná
o neopodstatnenosti tohto podnetu.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
3 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík, Bc. Groma)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Uznesenie č. 23/2012

k Zmenám a doplnkom č. 1 Územného plánu Mesta Žiliny
• Doriešenie výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných garážach
na Vlčincoch II
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• Cintorín pre spoločenské zvieratá v lesoparku
V roku 10/2011 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo
15/2012 zo dňa 20. 02. 2012 schválený Územný plán mesta Žilina (ďalej len ÚPN-M),
pričom jeho záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením číslo 4/2012.
Podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona „Orgán územného plánovania, ktorý obstaral
územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické,
hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia
organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu
územnoplánovacej dokumentácie“.
Súbežne so záverečnými prácami na ÚPN-M boli rozpracované a študované v
podrobnejšom merítku čiastkové zámery, ktoré vzhľadom na vysokú rozpracovanosť ÚPNM nemohli byť do neho premietnuté. Takými zámermi, ktoré sa dotýkajú územného obvodu
Vlčince sú:
– doriešenie výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných garážach, Vlčincoch II
(ďalej len OC pri HG),
– zapracovanie zámeru Mesta zriadiť Cintorín pre spoločenské zvieratá.
Cieľom obstarania a spracovania „ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č.1“ je zmeniť a
doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta a odsúhlasiť záväzný podklad pre ďalšie stupne
územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie v riešenom území, zosúladiť
navrhované rozvojové zámery s komplexným riešením priestorového usporiadania a
funkčného využitia územia so zásadami organizácie územia, vecne a časovo koordinovať
jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja podľa ustanovení § 1 zákona
č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Ide najmä o:
– zapracovanie výstupov z workshopu Rekonštrukcia železničného uzla v Žiline,
– zapracovanie výstupov z verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže
návrhov Žilina – Centrum Rudiny I,
– doriešenie centra mestskej časti Solinky vo väzbe na v ÚPN-M navrhovaný hlavný peší
priestor,
– doriešenie výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných garážach, Vlčince II
(ďalej len OC pri HG),
– zapracovanie požiadaviek na riešenie novej výstavby obytného súboru Hájik – Západ,
– zapracovanie zámeru Mesta zriadiť Cintorín pre spoločenské zvieratá
V rámci spracovania zmien a doplnkov č.1 budú riešené primerane aj súvisiace zmeny v
riešení dopravy a technickej infraštruktúry. V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia ÚPN-M
Žilina – zmeny a doplnky č.1 nasledovné:
– riešiť zmeny a doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z uvedených
aktuálnych rozvojových zámerov pripravovaných na území mesta,
– aktualizovať záväznú časť ÚPN-M v zmysle riešenia zmien a doplnkov koncepcie
územného rozvoja, t.j. aktualizovať regulatívy a limity funkčného a priestorového
usporiadania, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania
stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane
verejnoprospešných stavieb.
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Lokalita Obchodné centrum s parkom pri hromadných garážach na sídlisku
Vlčince II je v platnom ÚPN-M ako pozemok, ktorý je súčasťou dopravných plôch a plôch
zelene na okrajovej polohe sídliska. Využitie časti územia bolo overované od roku 2010. V
02/2012 predložil investor VS Investment s.r.o. na Mestský úrad v Žiline zámer výstavby
obchodného centra s parkom (ďalej len OC) pri hromadných garážach na sídlisku Vlčince
II. Zámer situuje OC so zázemím vo väzbe na severozápadnú hranicu hromadných garáží,
pričom zasahuje do plôch zelene, ktorá je súčasťou biokoridoru miestneho významu Mbk4
– svahy pod Vlčincami a nemocnicou, čo si vyžaduje v tejto časti zmenu funkčného
využitia. Plocha zelene v miestach, kde je uvažovaná predajňa, ako aj okolitá zeleň je v
súčasnosti neudržiavaná plocha (zdevastované bývalé CO kryty, čierne skládky odpadu ...)
mimo spoločenskej kontroly. V rámci riešenia tejto lokality je potrebné stanoviť
požiadavku riešiť v následných dokumentáciach nielen vlastnú plochu predajne s jej
zázemím, ale aj rekultiváciu na plochu nadväzujúcej okolitej zelene – biokoridoru.
V lokalite „Obchodného centra s parkom pri hromadných garážach na sídlisku Vlčince
II“ je potrebné riešiť motorovú a statickú dopravu primerane kapacitným požiadavkám
funkčnej plochy. V rámci riešenia zmien a doplnkov sa bude zaoberať aj návrhom hlavných
peších a cyklistických trás. Lokalita sa nachádza v zastavanom území a nepredpokladá sa,
že by došlo k záberu poľnohospodárskej pôdy.
Za investora VS Investment s.r.o. sa dnešného zasadnutia výboru zúčastnil pán
Krkoška, konateľ spoločnosti, ktorý každému prítomnému poslancovi poskytol grafické
prílohy k doriešeniu výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných garážach
na Vlčincoch II, ktoré sú aj prílohou tejto zápisnice a k predmetu veci uviedol nasledovné:
„Dnešnú prezentáciu výstavby potravín BILLA s oddychovým parkom v okolí
hromadných garáží na Obežnej ulici spolu s grafickými prílohami odôvodňujem takto:
-

-

-

Cieľom projektu je vybudovanie jednopodlažného objektu potravín na parc. 7633/36
vo vlastníctve investora a na mestských parc. 7633/42 oddychovú zónu pre
obyvateľov sídliska Vlčince a zároveň zefektívniť celkovú spoločenskú funkciu
územia.
Spoločne s náhradnou a doplňujúcou výsadbou sa investor zaviazal na likvidácii
vstupov do všetkých podzemných krytov CO na uvedených parcelách a otvorenej
podzemnej studne pôvodne slúžiacej na zásobovanie CO krytov v zelenom páse
medzi jednosmernými cestami na ul. Cyrila a Metoda.
Z lokality budú odstránené nelegálne skládky odpadu.
Na základe týchto úprav budú z lokality vylúčené asociálne skupiny, ktoré sú
predmetom dlhodobého obťažovania obyvateľov.
Zároveň sa minimalizuje bezpečnostné riziko z otvorených krytov pre deti.
Investor vybuduje náhradnú výsadbu na základe odsúhlasenej dokumentácie,
vypracovanej špecialistom na dendrológiu.
Projekt náhradnej výsadby sa sústredí výhradne na ekologickú a spoločenskú
rekultiváciu predmetného územia a vybudovanie oddychovej zelene.
Pri riešení celkovej situácie bude zachované maximálne množstvo existujúcej zelene
vrátane vzrastlých stromov.
Okolo pešieho chodníku a cyklotrasy pozdĺžne s Ul. Sv. Cyrila a Metoda bude
zachovaný zelený pás rešpektujúci súčasný porast, doplnený estetickou zeleňou.
Do novovybudovanej lokality budú cez pozemok investora prechádzať peší
návštevníci novej oddychovej zóny, pričom v PD budú tieto trasy pevne vyznačené.
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-

Spoločnosť VS Investment, s.r.o. zároveň ponúka Mestu Žilina vyriešenie situácie
okolo čiernej stavby komunikácie na parc. 7633/20 formou darovania predmetnej
parcely mestu.

Zároveň pridávam prezentované stanovisko k námietke zvýšenej kamiónovej dopravy:
-

Zásobovanie objektu bude prebiehať výlučne vo vyhradených ranných hodinách
obdobným spôsobom, ako sa deje na všetkých sídliskách.
Jedná sa o klasický typ sídliskových potravín ( výmera predajne so zázemím je 1200
m2 ), čiže zásobovanie bude prebiehať prostredníctvom menších nákladných áut.
Predajňa sa nachádza na absolútnom okraji sídliska, zásobovacie vozidlá nebudú
vchádzať do vnútroblokov.

Na záver sa strany vzájomne dohodli, že po vybudovaní uvedenej zóny budú vzájomne
dohliadať na jej celkovú údržbu, aby nedošlo k opätovnej devastácii a spustnutiu územie,
čím by celý zámer vyšiel nazmar.“
Lokalita Cintorín pre spoločenské zvieratá v platnom ÚPN-M je pozemok súčasťou
plôch Žilinského lesoparku – funkčnej plochy 3∙11∙ZLP/02. Vo vymedzenom území má
Mesto Žilina záujem zriadiť cintorín pre spoločenské zvieratá. V riešení zmien a doplnkov
č.1 zostáva funkčné využitie nezmenené, dopĺňa sa len záväzná časť o funkciu cintorína pre
spoločenské zvieratá v tomto území. V zmenách a doplnkoch č.1 bude taktiež potrebné
vyhodnotiť záber lesnej pôdy podľa zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
zmien a predpisov.
V lokalite „Cintorín pre spoločenské zvieratá“ pri vodojeme, vzhľadom na mierku a
podrobnosť, v ktorej sú zmeny a doplnky č. 1 riešené, nevzniknú nároky na riešenie
dopravy. Túto bude potrebné riešiť v rámci vlastného projektu cintorína. Lokalita sa
nachádza v zastavanom území mesta a je súčasť lesnej pôdy, preto bude potrebné spracovať
vyhodnotenie záberu lesnej pôdy a zabezpečiť súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších zmien a predpisov.
Výbor MČ Vlčince
odporúča mestskému zastupiteľstvu ne jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť
v rámci zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Mesta Žiliny
• Doriešenie výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných garážach
na Vlčincoch II
• Cintorín pre spoločenské zvieratá v lesoparku
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
3 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík, Bc. Groma)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

4.
Aktuality
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•

Mesto Žilina oslavujúce v tomto roku 700. výročie prvej písomnej zmienky
o Žiline ako o meste, pripravilo počas mesiacov júl, august a september
v spolupráci so svojimi partnermi pestrý program Žilinského kultúrneho leta
2012, ktorý pokračuje aj v mesiaci september 2012. Žilinská 50-ka, 25-ka, 15-ka,
čiže Turistický pochod okolím Žiliny štartuje 22. septembra. Crazy Raft 2012,
ktorý sa každým rokom teší väčšej popularite a rozmanitosti posádok, aj tento rok
vyrazí na rieku Váh z Vrútok do Strečna 29. septembra. Jašidielňa bude v dňoch
5. – 7. septembra a Dni zdravia 13. – 14. septembra. Žilinské kultúrne leto ukončí
na Mariánskom námestí Festival seniorov 28. septembra.
Podrobné informácie a veľkú fotogalériu nájdete na www.kulturneleto.eu.

•

S príchodom leta navštevuje Vodné dielo Žilina množstvo Žilinčanov aj
obyvateľov okolitých obcí, či už na prechádzky, športové aktivity alebo rekreáciu.
Okrem chodcov, cyklistov, korčuliarov, bežcov, či rodiny s kočíkmi však miestne
chodníky využívajú motorové vozidlá, čo je v rozpore s dopravným značením. Aby
sa predišlo nechceným a nebezpečným kolíziám, Mesto Žilina v spolupráci s
Vodohospodárskou výstavbou, š.p., Bratislava vyzýva občanov k vzájomnej
ohľaduplnosti na cestách a chodníkoch na vodnom diele. Z tohto dôvodu Mesto
Žilina požiadalo Mestskú políciu Žilina a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Žilina
o častejšie kontrolovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky vyplývajúcich z
dopravného značenia. Chodníky okolo celého vodného diela sú určené pre chodcov
a cyklistov – sú pešou zónou, do ktorej majú povolenie vjazdu vozidlá
Vodohospodárskej výstavby, vozidlá s ich súhlasom a držitelia rybárskych
povolení. Majitelia rybárskych lístkov, ako aj ostatní návštevníci na autách môžu
parkovať len na vyhradenom parkovisku pod budovou STK (Ulica Hruštiny),
v žiadnom prípade nie na uvedených chodníkoch. V prípade vjazdu motorových
vozidiel do pešej zóny bez povolenia alebo parkujúcich motorových vozidiel v
pešej zóne mimo vyhradeného parkoviska majú občania právo toto porušenie
nahlásiť mestskej i štátnej polícii.

•

S cieľom ďalej rozšíriť separovaný odpad na území Mesta Žilina, rozmiestňujú
sa kontajnery na zber textilu. Obyvatelia Žiliny môžu svoje šatstvo, textílie, obuv a
hračky odovzdať do približne 80 – 100 ks špeciálne označených kontajnerov, ktoré
budú rozmiestnené po celom území mesta. Presný zoznam stanovíšť bude
zverejnený v najbližšej dobe na webovej stránke mesta Žilina – www.zilina.sk.
Táto služba je bezplatná a Mesto Žilina na ňu nebude vynakladať žiadne
finančné prostriedky. Zozbierané šatstvo odovzdané do kontajnerov sa bude ďalej
spracovávať triedením. Vyše 97 % odevov je vhodných na opätovné používanie,
zvyšok sa likviduje. Zberom ďalších komodít dôjde k znižovaniu objemu komunálneho
odpadu a bude predchádzať vzniku čiernych skládok.

•

Mesto Žilina realizuje I. etapu projektu modernizácie a doplnenia kamerového
systému s cieľom prispieť k predchádzaniu kriminality v meste a zvýšiť podiel na
odhalení kriminálnej činnosti. Projekt je financovaný z rozpočtu Mesta a dotáciou
zo štátneho rozpočtu. Financie budú použité na nákup a inštaláciu 17 kamier (z
toho 7 otočných), ktoré podporia prevenciu proti kriminalite v centre mesta Žilina
a pomôžu zamedziť lúpežiam, prepadnutiam a výtržníctvu. „Skúsenosti z iných
slovenských miest aj zo zahraničia potvrdzujú, že zavedenie kamerového systému
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v najrizikovejších a najfrekventovanejších lokalitách mesta významne prispieva
k predchádzaniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Neustálym
monitorovaním rizikových lokalít sa dá nielen predchádzať kriminálnej činnosti, ale aj
celkovo prispieť k zníženiu miery negatívnych javov v spoločnosti. Kamery budú
postupne inštalované na najfrekventovanejších miestach a v uliciach v centre Žiliny,
aby boli pripravené slúžiť verejnosti do konca tohto roka,“ povedal primátor mesta
Žilina Igor Choma. Mesto Žilina na projekt „Modernizácia a doplnenie kamerového
systému Mesta Žilina – I. etapa“ vynaloží 103 183 €, z toho príspevok zo štátneho
rozpočtu predstavuje čiastku 8 000 €. V najbližších dňoch Mesto vyhlási verejnú súťaž
na dodávateľa kamerového systému, ktorá bude realizovaná formou elektronickej
aukcie.
•

Mesto Žilina sa zúčastnilo medzinárodného projektu „ISEMOA – Dostupná
a energeticky nenáročná doprava pre všetkých“, ktorý na Slovensku zastrešuje
Žilinská univerzita v Žiline. Hlavným cieľom bolo vytvorenie a pilotné overenie
audítorskej schémy na posudzovanie dostupnosti obcí, miest a regiónov, pre osoby
so zníženou schopnosťou mobility (zdravotne postihnutí občania, mamičky
s malými deťmi, ľudia s nadrozmernou batožinou a pod.), ktoré tvoria viac ako
tretinu európskej populácie. Úloha Mesta Žilina v projekte spočívala v participácii na
tvorbe metodiky, prostredníctvom troch pracovných stretnutí členov projektového tímu
s vybranými expertnými zástupcami Mesta Žilina. Obsahom stretnutí bolo preskúmanie
a návrh systému dostupnosti, prostredníctvom posúdenia súčasného stavu mesta
v jednotlivých oblastiach energeticky nenáročnej dopravy. Identifikovali sa aj silné
a slabé stránky mesta v uvedenej oblasti so snahou zlepšiť dostupnosť, ako aj
poskytnúť relevantné informácie na vytvorenie plánu pre zlepšovanie uvedeného druhu
dopravy. Na základe úspešného auditu kvality systému dostupnosti, získalo Mesto
Žilina „ISEMOA QMS certifikát“. Mesto Žilina sa tak na Slovensku stalo jediným,
ktoré sa zapojilo do tohto projektu.

•

Mesto Žilina pravidelne kontroluje stav dopravného značenia v celom meste,
reaguje aj na pripomienky občanov a v prípade potreby realizuje jeho obnovu. Od
začiatku tohto roka vynaložilo Mesto na výmenu dopravného značenie už cca
41 000 €. Zvislé dopravné značky sú neodmysliteľnou súčasťou cestnej premávky
a o ich potrebe nikto nepochybuje, o to viac je zarážajúce, že sa nájdu ľudia, ktorí
ich poškodzujú. Prostriedky, ktoré Mesto Žilina vynakladá každoročne na obnovu
dopravného značenia predstavujú nie zanedbateľnú časť rozpočtu Mesta. V rámci
zabezpečenia dopravnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údržba a obnova
zvislých dopravných značiek mimoriadne dôležitou činnosťou, ktorú Mesto vykonáva.
Žiaľ, nájdu sa občania, ktorí si nevážia alebo si neuvedomujú dôležitosť dopravného
značenia a úmyselne poškodzujú osadené dopravné značky a dopravné zariadenia.
Škodia tak nielen sebe, ale všetkým obyvateľom mesta, či jeho návštevníkom.
Príkladom je aj zaistená poškodená dopravná značke č. B1 – Zákaz vjazdu všetkých
motorových vozidiel v oboch smeroch, ktorá bola osadená pri ZŠ s materskou školou
na Ulici sv. Gorazda. Za prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia, podľa príslušných paragrafov zákona, sú stíhaní dvaja
Žilinčania. Týmto prečinom spôsobili Mestu škodu vo výške cca 165 €. „Rád by som
apeloval na všetkých občanov mesta Žilina, aby rešpektovali dopravné značky a hlavne
ich nepoškodzovali v záujme nás všetkých. Zároveň môžu občania akékoľvek
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poškodzovanie dopravného značenia nahlásiť mestskej polícii na telefónne číslo 159
alebo štátnej polícii na číslo 158,“ uviedol primátor mesta Igor Choma.
•

Žilina musí každý rok riešiť problémy s nelegálnymi skládkami odpadu, ktoré
majú negatívny dopad na životné prostredie. Všetky „čierne“ skládky sa Mesto
snaží postupne odstraňovať, čo ale predstavuje záťaž pre jeho finančný rozpočet.
V súčasnosti je v Žiline približne 40 veľkých skládok odpadu. Občania sa
mnohokrát pýtajú, prečo sa zvýšili poplatky za komunálny odpad a ako sú tieto
prostriedky využívané. Je potrebné uviesť, že v poplatku za komunálny odpad je
zahrnutý nielen vývoz zberných nádob, ktoré sa nachádzajú pred rodinnými a bytovými
domami, ale aj likvidácia odpadu, ktorý občania umiestňujú mimo nádob. Okrem
skládok menších rozmerov na sídliskách a v mestských častiach, musí Mesto riešiť aj
nelegálne skládky veľkých rozmerov, ktoré sa nachádzajú v odľahlých lokalitách
a často sa tvoria celé desaťročia. V minulom roku vynaložilo Mesto Žilina na
likvidáciu nelegálnych skládok a rôzneho tuhého komunálneho odpadu cca 37 500
€. Medzi nimi to bola napríklad nelegálna skládka komunálneho odpadu v Závodí, na
likvidáciu ktorej musela byť použitá ťažká technika a bolo odvezených cca 90 m3
odpadu. V rámci snahy predchádzať vzniku čiernych skládok, zabezpečuje Mesto dva
razy v roku zber nadrozmerných komunálnych odpadov prostredníctvom
veľkokapacitných kontajnerov. Ďalší odpad môžu občania s trvalým pobytom v meste
Žilina bezplatne odovzdať do dvoch zberných dvorov. Samozrejmosťou v meste sú
kontajnery na separovaný odpad a nedávno boli rozmiestnené aj kontajnery na zber
obnoseného šatstva. „Ak chceme zachovať naše mesto čisté pre budúce generácie, je
potrebné, aby občania mali kladný vzťah k životnému prostrediu a pocit zodpovednosti
k svojmu okoliu. Prostredie, v ktorom žijeme je vizitkou každého z nás,“ uviedol
primátor mesta Žilina Igor Choma.

•

Projekt „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa začne realizovať v auguste 2012 a bude
trvať približne 3 mesiace, je zameraný na osvetu medzi deťmi základných škôl
v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy. Priebeh aktivít na
základných školách zabezpečuje Mesto Žilina v spolupráci s Úniou centier
prevencie a pomoci – DAFNÉ, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výkonom
protidrogovej prevencie. Cieľom projektu je podporiť žiakov v uvedomení si
zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď jedinec podlieha tlakom skupiny
alebo tlakom vnútorného prostredia. Taktiež je potrebná podpora otvorenej
komunikácie žiakov zameranej na otázky užívania drog – Čo je to droga? Prečo ľudia
užívajú drogy? Ako telo reaguje na drogu? „Keďže na žilinských základných školách
v minulosti neprebiehalo plošné pokrytie jednotlivých ročníkov preventívnymi
programami, rozhodli sme sa na základe podnetov učiteľov, výchovných poradcov a
odborníkov z danej problematiky zabezpečiť informácie, prípravu a pomoc žiakom,
ako sa majú zachovať, keď prídu do priamej konfrontácie s drogou,“ uviedol primátor
mesta Žilina Igor Choma. Ide o primárnu protidrogovú prevenciu zameranú na
posilnenie asertívneho správania a motivácie odmietnuť drogu prostredníctvom hrania
rolí, scénok a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať
a reagovať na to, keď im niekto ponúkne drogu. Metaforickým spôsobom sa ukáže
deťom, čo sa deje v tele, keď je závislé na nejakej droge, ako sa môže cítiť človek,
ktorý je na niečom závislý, ale aj aké pocity má človek po požití drogy (práca so
simulačnými okuliarmi). Žiaci v projekte vypĺňajú dotazník, ktorý je zameraný jednak
na efektívnosť realizovaných aktivít, takisto na oblasť komunikácie žiakov v súvislosti
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s drogami (ako komunikujú na danú tému v domácnosti, v škole atď.). Dotazníky sa
následne spracujú a vyhodnotia. Na základe výsledkov bude vypracovaná správa, ktorá
bude obsahovať aj odporúčania do budúcnosti a možnosť pokračovania preventívnych
aktivít s vybranými skupinami. Celkový rozpočet projektu je 3 032 €, z toho sumou
2 880,40 € prispieva Úrad vlády SR.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na
poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít
v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Za obsah tohto dokumentu je
výlučne zodpovedné Mesto Žilina.

5.
Záver
Na záver zasadnutia pán Obrcian vyslovil poslaneckému výboru MČ Vlčince č. 4
poďakovanie za doteraz vykonanú prácu. JUDr. Hamalová, predseda výboru poďakovala
hosťom zasadnutia a prítomným za účasť, následne ukončila zasadnutie.
Príloha:
Grafická príloha k doriešeniu výstavby obchodného centra s parkom pri hromadných
garážach na Vlčincoch II

V Žiline dňa 11. 09. 2012
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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SITUÁCIA

SÚČASNÝ STAV

NAVRHOVANÝ STAV

HROMADNÉ
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PRVÁ ŠTÚDIA Z ROKU 2010 – „BUSINESS ZONE VLČINCE“

NAVRHOVANÁ ODDYCHOVÁ
LOKALITA
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Výrub stromov
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SKLÁDKY ODPADU

Podzemná skládka – panely a
stavebný materiál

Obaly od elektroniky - polystyrén

Vývoz domového odpadu

Plasty a rôzny domový odpad

Komunikácia na parc. 7633/20 vybudovaná mestom v roku 2011 bez súhlasu vlastníka

