
Z á p i s n i c a 
z 9. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 06. 10. 2011 
 

Prítomní: Ing. Branislav Bačík, Bc. Patrik Groma, JUDr. Gabriela Hamalová, 
           p. Bohumil Kostolný, Mgr. Terézia Straňáková (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnený: Mgr. Róbert Kašša 
Neprítomný: MUDr.  Štefan Zelník               
 
Program: 
 

1. Prerokovanie návrhov žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov 
z podporného fondu pre územný obvod Vlčince.  

2. Informácia o podnetoch občanov, ktoré sú v riešení.   
3. Informácia k riešeniu dopravnej situácie na Vlčincoch I.  
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 05. 10. 2011 a na základe 
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ 
s poslancami. 

5. Aktuálne informácie 
• Informácie zo zasadnutí Rád škôl v ZŠ Martinská dňa 12. 09. 2011,  

            ZŠ s MŠ Sv. Gorazda dňa 13. 09. 2011,ZŠ Karpatská, ZUŠ F. Špániho, 
            Martinská dňa 27. 09. 2011. 
6. Stanovisko výboru č. 4 k veci „Informačná tabuľa pre územný obvod Vlčince“.  
7. Záver. 

1. 
Uznesenie č. 38/2011 
k prerokovaniu návrhov žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 
fondu pre územný obvod Vlčince. 
   
     Písomný návrh zo dňa 21. 09. 2011 na pridelenie finančných prostriedkov v čiastke  
350,-€, predložil subjekt: Základná škola s materskou školou, so sídlom Ulica sv. 
Gorazda 1, 010 08 Žilina, IČO: 37813064, bankové spojenie: Dexia banka, č. účtu: 
0304048003/5600, za účelom vzdelávania, komunikácie medzi deťmi a vedenie detí 
predškolského veku k správnej výslovnosti s cieľom dosiahnuť správny vývoj reči dieťaťa. 
Názov projektu „Hráme sa zdravo“ má za cieľ zaistiť všestranné rozvíjanie osobnosti 
dieťaťa, viesť ho k riešeniu problémov a naučiť ho spontánne sa vzdelávať. Pomocou 
cvičení a hier sa u detí rozvíja záujem o hru, verbálna komunikácia, podporuje sa vnímanie, 
zlepšuje koncentrácia a stimuluje logické myslenie. Pomôže deťom k integrácii do 
kolektívu socializáciou prirodzeného prostredia domova do nového prostredia herne 
s rovesníkmi a hlavne pomôže pripraviť deti na vstup do základnej školy. Kontaktné údaje 
príjemcu: Emília Hánová, zástupkyňa riaditeľa školy, telefón č. 041/5253779, e-mail: 
hanovae@azet.sk, položka: Predškolská výchova. 

Výbor MČ Vlčince 
schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince  
pre ZŠ s MŠ Sv. Gorazda, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, v čiastke 350,-€ za účelom 
vzdelávania detí v položke predškolskej výchovy s názvom projektu: „Hráme zdravo“.  
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Hlasovanie: Za: 5     
                    Proti:0  
                    Zdržal sa:0 
 

Uznesenie č. 39/2011 
k prerokovaniu návrhov žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 
fondu pre územný obvod Vlčince. 
 
     Písomný návrh zo dňa 04.10.2011 na pridelenie finančných prostriedkov v čiastke 350,- € 
predložil subjekt: Stredná odborná škole pre žiakov s telesným postihnutím,                 
ul. Fatranská č. 3321/22, 010 08 Žilina, IČO: 36142131, bankové spojenie: Štátna 
pokladnica, č. účtu: 7000103191/8180, za účelom vzdelávania telesne postihnutej mládeže 
v položke „ďalšie“ ako osobitná pomoc pri vzdelávaní zdravotne postihnutých osôb. Názov 
projektu: „Zabezpečenie vyučujúcich pomôcok pre žiakov s telesným postihnutím“. 
Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom telesne postihnutým návyk na modernejšie 
vybavenie v odbore cukrárska výroba, aby sa im uľahčil vstup do reálneho života a návyk 
na lepšie hygienické podmienky nákupom kuchynského drezu s príslušenstvom.      
Kontaktné údaje príjemcu: Ing. Mária Valjašková, riaditeľka školy, telefón                 
č. 041/5000705, mobil: 0917339872, e-mail: riaditeľka@soutpmza.edu.sk.   

Výbor MČ Vlčince 
schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince 
pre Strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím, sídlo: ul. Fatranská č. 
3321/22, 010 08 Žilina, v čiastke 350,- € za účelom vzdelávania telesne postihnutej 
mládeže v položke „ďalšie“ ako osobitná pomoc pri vzdelávaní zdravotne postihnutých 
osôb, názov projektu: „Zabezpečenie vyučujúcich pomôcok pre žiakov s telesným 
postihnutím“. 

          Hlasovanie: Za: 5    
                  Proti: 0 
                  Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 40/2011 
k prerokovaniu návrhov žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov z podporného 
fondu pre územný obvod Vlčince. 

 
     Písomný návrh zo dňa 06. 10. 2011 na pridelenie finančných prostriedkov v čiastke  
320,-€, predložil subjekt: Materská škola, so sídlom Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 
Žilina, IČO: 37904381, bankové spojenie: Dexia banka, za účelom výchovy a vzdelávania 
detí predškolského veku od 3 – 6 rokov v kognitívnej, sociálnej a emocionálnej oblasti. 
Názov projektu „Detský kútik v MŠ“ má za cieľ podpory celostného osobnostného 
rozvoja dieťaťa, jeho aktiváciu a motiváciu k rozvoju psychomotoriky, poznania, 
emocionality a sociability, k rozvoju jeho tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách 
pri formovaní vlastnej jedinečnosti a životnej spôsobilosti každého dieťaťa. MŠ má 
v záujme a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED O a ŠkVP Slniečko, 
rozvíjať kognitívne, komunikatívne, učebné a informačné kompetencie detí 
v predprimárnom vzdelávaní. Ďalej v záujme MŠ je obohacovať detí o nové formy 
vzdelávania v oblasti IKT technológií, rozvíjať samostatnosť pri získavaní nových 
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informácií, zručností a poznatkov. Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. Drahomíra Filipová, 
riaditeľka MŠ, určená zodpovedná osoba: Ľubomíra Vitosová, telefón č. 041/5253496, 
e-mail: lvitosova@mail.t-com.sk, položka: „Predškolská výchova“. 

Výbor MČ Vlčince 
schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu územného obvodu Vlčince  
pre MŠ Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina, v čiastke 320,-€ za účelom vzdelávania 
detí v položke predškolskej výchovy s názvom projektu: „Detský kútik v MŠ“.  
   

  Hlasovanie: Za: 5     
                       Proti:0  
                       Zdržal sa:0 

2. 
Uznesenie č. 41/2011 
k informácii o podnetoch občanov, ktoré sú v riešení   
   
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03. 03. 2011 

1. Nie je možné využívať chodník pre peších pri base, nakoľko kolmo cez chodník pri 
vjazde pri base parkujú zamestnanci basy. Občania musia chodiť po úzkej ceste, 
kde sa stretnú zaparkované autá rovnobežne s chodníkom. Autá idúce jedným 
smerom, autá idúce druhým, strom, občania /mamičky s deťmi a kočíkmi/, sneh a 
náľadie.     – V riešení. 

13/2011     Podnety občanov: 
1. Podnet pána Milana Obrciana, ul. Černovská 10/37, ktorý svoj podnet podal 

výboru v písomnej forme vo fotokópii so zakresleným plánom dotknutej časti (spolu 
2 listy). Svoj písomný podnet k piatim bodom ústne komentoval a vysvetľoval. 
Zároveň svoj podnet (2 listy) odovzdal výboru.      

     – V riešení.  
 

2. Podnet pána Ivana Kobolku, ul. Černovská 9, (kontakt 0903 924 181), ktorý 
podal za všetkých občanov v tejto časti ako zástupca vlastníkov bytov aj ako 
predseda samosprávy, v tomto znení: 
• Riešiť vonkajšie  osvetlenie ulice, nakoľko svetlá od bytového domu sú 

vzdialené cca až 30 m, lampy sú 40 rokov staré.     – V riešení. 
• Vybaviť na odbore životného prostredia výrub topoľov v tejto MČ, nakoľko 

spôsobujú alergie.     – V riešení. 
• Zabezpečiť vyriešenie dopravnej situácie na tejto ulici – osadením dopravnej 

značky „zákaz zastavenia“. Riešením tejto situácie sa zaoberala spoločnosť Real, 
s.r.o., mala by existovať  projektová dokumentácia.  

            – V riešení.  
• Upozornil, že pred obytnými domami nie je zabezpečované žiadne upratovanie.   

- V riešení.  
• Žiadal osadiť zábradlie na chodník, lavičky do priestoru, odstrániť starú lipu 

rozdvojenú bleskom.     – V riešení. 
 

3. Podnet pána Petra Bohoviča, ul. Ľubľanská : 
• Pred poštovým novinovým stánkom mali osadený stĺp, niekto ho vykopol, autá  

si skracujú cestu, chodia po chodníku.    – Podnet je plnený priebežne 
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vykonávaním hliadok MsP ako úloha stála do vyriešenia veci, uznesenie č. 
23/2011 a v riešení uznesenie č.33/2011. 

• Žiadal zabezpečiť, aby kamióny neparkovali pred Žabou (hostinec).                    
- V riešení, uznesenie č. 23/2011. 

 
4. Podnet pána Vojtecha Ligasa, ul. Terézie Vansovej:  

• Vybetónované ihrisko medzi panelákmi nie je využité, preto navrhuje využiť ho 
na parkovanie.     – V riešení, uznesenie č. 23/2011. 

 

5. Podnet pána Adalberta Uherchovicha, ul. Černovská, ako domovník a predseda 
samosprávy 182 bytov bytového domu:  
• Žiadal, aby sa zmenil súčasný systém poplatkov za odpad, mesto vynaloží 

zbytočne veľa finančných prostriedkov za tisíce doporučených zásielok (šeky), 
ktoré sú aj na maloleté osoby v rodine. Navrhol vrátiť sa k systému v minulosti, 
kedy domový dôverník spisoval počet občanov užívajúcich byt a on by to 
nahlasoval, alebo prostredníctvom správcu obytného domu.      

       – V riešení, uznesenie č. 23/2011. 
• Poukázal na to, že pred domom sa 40 rokov neupratovalo. 

- V riešení.  
• Koľko stál prepoj cez ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská?      
       - Nevybavené, uznesenie č. 23/2011  

 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07. 04. 2011 
15/2011     Podnety občanov: 

• Pán Martin Kováčik, e-mailom zo dňa 10. 03. 2011 sa pýtal, kedy sa bude niečo 
robiť s parkovaním na Slovanskej ceste na Vlčincoch.     – V riešení, uznesenie č. 29/2011.  

• Melánia Havrillová, ul. Karpatská e-mailom zo dňa 15. 03. 2011 zaslala 
poslancom podnet v znení: „Som obyvateľkou nového bytového komplexu Vlčince 5 na 
Rosinskej a Karpatskej ulici.  Vzhľadom na to, že tu bývajú prevažne mladé rodinky 
s deťmi prosíme o vybudovanie malej oddychovej zóny typu detske ihrisko, kde by naše 
deti mohli bezpečne tráviť čas pod "našími oknami".     - V riešení, uznesenie č. 29/2011.  

 
16/2011     Osobne podané podnety: 

● Podnet pána Milana Obrciana, ul. Černovská 10/37,  
1. Urobiť asfaltový koberec na ul. Černovská 6 až 11, prístup ku vchodu č. 11, teda 

označiť ulicu jej názvom Černovská a aj vchody 1 až 4, vchod 5 obytného domu D 
a blok C, ktoré sú v správe Byttermu. Zrejme ide o nelogické číslovanie, ktoré by 
malo byť označené postupným radom číslovania popred celý obytný dom budovu E.                
- V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

2. Zastaralé pouličné osvetlenie potrebuje opravu alebo náhradu za nové.  
- V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

 
● Ing. Uherkovich prišiel s požiadavkou na riešenie nasledovných podnetov: 
1.  Žiadal dať na starý cintorín kontajner na sklo.    -  V riešení, uznesenie č. 29/2011. 
2.  Opravu chodníka na Černovskej 6 – 11.      -  V riešení, uznesenie č. 29/2011. 
3.  Osvetlenie chodníka na Černovskej 6 – 11 chýba, osvetlenie, ktoré je od chodníka 

            15 m zakrýva lístie a chodník neosvetľuje.      - V riešení, uznesenie č. 29/2011. 
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● Pani Jarmila Jirku, ul. Sv. Bystríka 5/48, požadovala zjednať nápravu : 
 
1. Pouličné osvetlenie, parkovisko Sv. Gorazda, sú prehrdzavené lampy, opraviť. 

           -  V riešení, uznesenie č. 29/2011. 
2. Topole na Ul. Sv. Gorazda odstrániť, ich korene  narúšajú asfaltový chodník,   

podobne i pred herňou, poškodzujú zdravie alergikom.  
     - V riešení, uznesenie č. 29/2011. 

 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 05. 05. 2011 
 
25/2011     Podnety občanov: 
 

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, že 
ulica je úzka. Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí 
nebezpečenstvo úrazu dopravnou nehodou. Žiadal vybudovať retardér, rozšíriť 
odstavnú plochu, umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy Slovanskej 
ulice. V súvislosti s  týmto  upozornil, že majú vedomosť o tom, že v bytoch býva 
viac osôb, častokrát nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú 
ďalším osobám zrejme nezákonne, ktorí tiež za odpad neplatia. Doporučuje 
v spolupráci so správcom obytných domov vykonať kontroly užívateľov bytu 
a v prípade pochybností oznámiť príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu.   

       – V riešení, uznesenie č. 31/2011.  
     

2. Podnety pani Edity Šavelovej, Nám. Ľudovíta Fullu 20 
- Žiada dať cestu pri Tuláku, na Vlčincoch 1 do pôvodného stavu a cestu na ul. Sv. 

Gorazda, nedá sa tam chodiť, autá chodia po chodníkoch, navrhuje otvoriť vchod 
pri dome „E“, východ na ceste Sv. Gorazda. Na námestí Ľ. Fullu autá chodia po 
chodníkoch.     - V riešení uznesenie č. 31/2011.  

- Žiada predĺžiť chodník pri ceste z Vlčiniec I. do ŽILPO.     – V riešení. 
- Opraviť schody pri autobusovej zastávke Poštová, na opačnej strane od Pošty 8 

smerom na sídlisko, idú sa rozsypať. Celulózka, pri Colspedii, nikto ich 
neopravuje, kamene a suť sú tam 2 roky. – Schody opravené, ostatné v riešení, 
uznesenie č. 31/2011  

 
3. Podnety pána Bohoviča, ul.Varšavská, 

  žiada zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná                    
bytov.     – V riešení, ul. Varšavská. 

 
4. Podnet pána Jacka,  

žiada riešiť parkovacie miesta na ul. Černovská - V riešení, uznesenie č. 31/2011. 
 

5. Podnet pána Ing. Galanského, 
 na ul. Sv. Svorada a Benedikta vybudovali sa parkoviská  smerom k domu, z 2. 
strany nie sú urobené, je tam pravouhlá zátačka, treba predĺžiť parkovisko, aby ľudia 
z ostatných barakov mohli parkovať aj smerom k nim, nech sa stav trochu odľahčí.     
– V riešení, uznesenie č. 31/2011. 
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Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 02. 06. 2011 
30/2011     Podnety občanov: 

• monika.dlugosova@gmail.com zo dňa 26. 05. 2011, žiada vybudovať malé, ale 
bezpečné ihrisko pre deti v časti Vlčince I.     – V riešení, uznesenie č. 33/2011. 

 
•  alexandra@jambrich.net zo dňa 27. 05. 2011, žiada odstrániť staré preliezky 

a inštalovať jednoduché detské zostavy do priestoru na Námestí L. Fullu, či 
vedľajšieho dvora Černovská – Sv. Bystríka.      – V riešení, uznesenie č. 33/2011. 

 
• Pani, za obyvateľov ul. Gerlachovská oznámila, že veľké firemné autá parkujú na 

parkoviskách, čím zneužívajú parkoviská určené pre vlastníkov a užívateľov bytov 
obytných domov, pretože obyvatelia, ktorí sa vracajú domov, nemajú kde parkovať.  
- V riešení.  

 
• Pán Obrcian (obytný blok E Vlčince I.) žiada  

- Na najbližšie zasadnutie výboru predložiť schválený územný plán Vlčince I. a to 
buď z MsÚ, odboru dopravy alebo spoločnosťou REAL s.r.o. s tým, aby náklady ne 
realizáciu tohto projektu boli zapracované do rozpočtu mesta na budúci rok.              
– V riešení. 
- Nelogické číslovanie vchodov a označenie ulíc Černovskej a Sv. Gorazda nesúvisí 
len so sčítaním obyvateľov 2011, ani s voľbami, či referendom, pretože to trvá 
niekoľko rokov, a vôbec, ak sa dostane človek z iného územného obvodu, ktorý 
nepozná konkrétne miesto, nemôže sa riadne orientovať, pretože paneláky nie sú 
označené ani ulicami, preto navrhuje k tabuľkám s číslami, ktoré sa dávajú na domy, 
pridať aj označenie ulice. Dokonca, niektoré paneláky majú dve ulice a to jednu 
z jeden strany a druhú ulicu z druhej strany. Tam, kde to bolo vymaľované, farba 
vybledla a nie je zrejmé, na akej ulici panelák stojí.     – V riešení. 
  

• Pán z obytného bloku D Vlčince I.  
- Žiada tak, ako pán Obrcian predložiť územný plán Vlčince I. a jeho 
  realizáciu zapracovať do rozpočtu Mesta na rok 2012 v nákladovej časti. 
  – V riešení. 
- Označiť ulice a čísla vchodov na každom obytnom bloku. – V riešení. 
- Za ZŠ s MŠ Sv. Gorazda a za oplotením areálu tejto školy revitalizovať priestor 
  z dôvodu bezpečnosti pred neprispôsobivými ľuďmi – V riešení. 
- Vodič drzo odlomil značku „Zákaz státia“ na Námestí Fullu pri ulici Sv. Gorazda, 
   preto navrhuje tieto značky nahradiť vodorovným značením. 
    - V riešení, uznesenie č. 33/2011.  
 

• Pani Frajtová, Vlčince II. 
- Ul. Pittsburgská, pozdĺž celej Bulharskej cesty rastie vysoká burina, celý priestor je 
  neupravený okolo obytných panelákov – V riešení. 
- Medzi Kauflandom a ŽILPO zo strany Vlčiniec, Obchodná ulica, výmeníčka, 
   priestor je zdevastovaný – V riešení. 
  

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07. 07. 2011 
32/2011     Podnety občanov: 

1. Dňa 09. 06. 2011 Ing. Pavol Birčák poukázal na skutočnosť, že budova Pošty 8 na 
Vlčincoch nemá vybudovaný prístup pre chodcov.  – V riešení.  
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2. Ing. Jozef Gajdošík dňa 15. 06. 2011 elektronicky predložil podnet vo veci 
dopravnej situácie na Vlčincoch I..  - V riešení, uznesenie č. 33/2011. 

 
Zápisnica zo zasadnutia výboru č. 4 zo dňa 04. 08. 2011 
34/2011     Podnety občanov 
Na podnety občanov, ktoré sú uvedené pod týmto uznesením MsÚ v Žiline do dňa            
06. 10. 2011 ešte nezaujal stanovisko. 
 
Zápisnica zo zasadnutia výboru č. 4 zo dňa 08. 09. 2011 
36/2011     Podnety občanov 
Na podnety občanov, ktoré sú uvedené pod týmto uznesením MsÚ v Žiline do dňa             
06. 10. 2011 ešte nezaujal stanovisko. 
 
Výbor MČ Vlčince 
 

I .  berie na vedomie  informáciu o podnetoch občanov, ktoré sú v riešení   
 

II. doporučuje 
 

     MsÚ v Žiline a vedúcim odborov, aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do ich  
vecnej príslušnosti, k podnetom občanov, ktoré sú v riešení a ktoré sú uvedené    
v uznesení výboru č. 34/2011 a uznesení výboru č. 36/2011 zaujali stanovisko.   

 
 Hlasovanie: Za: 5     

                Proti: 0 
                Zdržal sa: 0 
 

3. 
 

Uznesenie č. 42/2011 
      k informácii o riešení dopravnej situácie na Vlčincoch I. 
 

 Na dnešnom zasadnutí Ing. Bačík, konateľ spoločnosti REAL, s.r.o. a poslanec MsZ 
v Žiline informoval prítomných občanov o dopravnej situácii na Vlčincoch I.. Oboznámil 
prítomných so schváleným geometrickým plánom a poukázal na účelnosť riešenia 
dopravnej situácie územného obvodu Vlčince I.. Za tento obvod boli na dnešnom zasadnutí 
traja občania, a to Ing. Baumgartner, pán Obrcian a pani Mária Gregušová. Pán Obrcian    a 
pani Gregušová boli proti riešeniu dopravnej situácie podľa geometrického plánu. Pán 
Baumgartner sa vyjadril za takéto riešenie a osobne vykonal pre poslancov MČ Vlčince 
ohliadku územnej časti Vlčince I. s poukazom na možné riešenia. Poslanci MČ Vlčince po 
zvážení reálnej dopravnej situácie s prihliadnutím na jej riešenie podľa geometrického 
plánu rozhodli, že sú za riešenie predmetnej dopravnej situácie v súlade s geometrickým 
plánom. Zhodli sa na tom, že takéto riešenie je ekonomicky najvýhodnejšie s poukazom na 
napojenie už existujúceho hlavného ťahu z ulice Sv. Cyrila a Metóda na ulicu Sv. Gorazda 
(cez ul.Černovská), ktorá je už v územnom obvode Vlčince I. Ďalším dôvodom na zaujatie 
takéhoto stanoviska bola skutočnosť, že Vlčince I. budú celoplošne a rovnomerne zaťažené 
dopravou, čím sa odľahčí terajší systém rizikových miest, hlavne na ul. Ľ. Fullu a koncovej 
ulice Sv. Gorazda pri Základnej škole s materskou školou.    
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Výbor MČ Vlčince 
 

I .  berie na vedomie  informáciu o riešení dopravnej situácie na Vlčincoch I. 
 
II.  schvaľuje ďalší postup riešenia dopravnej situácie na Vlčincoch I. podľa schváleného    

projektu  tak, aby bolo možné začať s realizáciou stavebných prác v roku 2012.  
 
III. doporučuje MsÚ v Žiline a odboru dopravy, aby v koordinácii s príslušnými orgánmi 

a spoločnosťami pokračovali v realizácii riešenia dopravnej situácie na Vlčincoch I. 
podľa schváleného projektu  tak, aby bolo možné začať s realizáciou stavebných prác 
v roku 2012.  

 
  Hlasovanie: Za:    5 

               Proti: 0 
              Zdržal sa: 0 

 
4. 

Uznesenie č. 43/2011 
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 05. 10. 2011 a na základe osobných 
kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami. 
 
Výbor MČ Vlčince 
 

I.  berie na vedomie nasledovné podnety: 
 
1. Pán Čepec elektronicky dňa 22. 09. 2011 poďakoval za osadenie dvoch nových 

lavičiek a za opravu jednej lavičky pri prvom vchode na ul. Fatranskej. Zároveň žiada 
o informáciu, či pozemok v okolí zrekonštruovanej Odbornej školy pre telesne 
postihnutých na Fatranskej ulici, je majetkom mesta. Ak áno, navrhuje tento 
vnútorný medziblokový priestor upraviť ako oddychovú zónu pre všetky vekové 
kategórie osadením detských preliezok, ku ním lavičky, vysadením nenáročnou 
vegetáciou, proste skultúrniť priestor. 

 
2. Pán Ladislav Zuber, ul. Kubínska 10/1105, Vlčince 3 na stretnutí občanov s vedením 

mesta Žilina dňa 05.10.2011 predložil výboru č. 4 Vlčince nasledovný podnet: 
„Mimoriadny problém so znečisťovaním mestského pozemku, na ktorom je 
v prevádzke VEČIERKA. Ide o pretrvávajúci problém niekoľko rokov už 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 dĺžky tejto slepej ulice. 
 

3. Občan Vlčiniec  na stretnutí občanov s vedením mesta Žilina dňa 05.10.2011 predložil 
výboru č. 4 Vlčince ústny  
• 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. 
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• Na dnešnom zasadnutí výboru predložil podnet, ktorým sa domáha obnovenie 
náteru na zábradlí  mostu ul. Sv. Cyrila a Metóda (nadjazd nad ul. Hlbokou pri 
Veterinárnej klinike). 

   
4. Zástupkyňa osôb zdravotne postihnutých pani Matoušková podala nasledovné 

podnety na riešenie :  
• Vlčince II. medzi obchodom a stánkom, ul. Ľublanská, sa zgrupujú neprispôsobivý 

občania, navrhuje časté policajné hliadky.  
• 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. 

• Chodník hore briežkom z ul. Obchodnej do zdravotného strediska ŽILPO upraviť 
osadením zábradlia po pravej strane chodníka. Mala to sľúbené pánom 
riaditeľom zdravotného strediska, ale dodnes sa tak nestalo. Použitie chodníka je 
nevyhovujúce pre osoby zdravotne postihnuté, pretože držadlo po stene budovy 
z ľavej strany chodníka sa nedá využiť, hlavne v zimných mesiacoch. Nápravy za 
zdravotne postihnutých sa domáhala aj formou článkov v regionálnych novinách. Ak 
tomu tak nie je, potom žiada zriadiť prevoz týchto zdravotne postihnutých občanov, 
ktorí navštevujú zdravotné stredisko častejšie ako iní obyvatelia, zavedením aspoň 
jedného spoja verejnej dopravy po ulici Vysokoškolákov. 

• Žiadala, aby spoj č. 5 Vlčince – NsP chodil častejšie (chodí len 2-3 x za h). 
 
5. Ing. Križan, Vlčince I. poďakoval vedeniu mesta a poslancom vo veci likvidácie 

komunálneho odpadu za schválenie variantu III. „Intenzifikácia separácie, triedenie, 
zhodnotenie odpadu a následné skládkovanie“.  

 
6. Pán Kobolka poďakoval za opravu schodov a zriadenie 1 zábradlia na zastávke MHD 

ul. Poštová (Pošta 8, Vlčince IV.), zároveň žiadal tieto schody opatriť zábradlím 
z oboch strán.  

 
7. Ing. Baumgartner poukázal na to, že parkovacie miesta na ul. Ľ. Fullu (Vlčince I.) sú 

urobené po vchod č. 15, navrhuje pokračovať s parkovacími miestami pred 
vchodmi  č. 9-14.  

       Na ul. Svorada a Benedikta pri predajni MAX, tento úsek je potrebné riešiť 
tabuľou: Zákaz zastavenia (vozidlá sa nemôžu obísť). 

 
8. Pán Obrcian, poďakoval výboru za zabezpečenie urgentnej opravy lampy verejného 

osvetlenia na ul. Černovskej. Vyslovil nespokojnosť s predloženým riešením dopravnej 
situácie na Vlčincoch I.. Požadoval však, 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, 
pretože orientácia v tejto časti je nemožná. 

 
9. Pani Gregušová žiadala, aby poplatky za komunálny odpad neplatili rodinní 

príslušníci, ktorí síce majú trvalý pobyt v Žiline, ale  pracujú a dlhodobo sa 
zdržujú mimo Žiliny, kde žijú v podnájme a tam tiež musia platiť aj drahý 
podnájom aj za odpad. 
Ako príklad uviedla svoju dcéru žijúcu v Partizánskom, ktorá sa v Žiline nezdržiava už 
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od roku 2005, tam musí tiež platiť, takže platí dvakrát, pričom osoby žijúce v zahraničí  
za odpad neplatia a mnohí sa v SR zdržujú aj niekoľko mesiacov. Ona je invalidná 
dôchodkyňa a ani na to nemá, aj sa jej to zdá nespravodlivé.  

 
Výbor MČ Vlčince 

I. doporučuje 
 
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. V prípade podnetu, kde nie je určené miesto predmetu 
veci, je potrebné vychádzať z údaju bydliska osoby, ktorá podnet predkladá.  
      

Hlasovanie: Za: 5   
              Proti: 0 
              Zdržal sa: 0 
 

5. 
 

Uznesenie č. 44/2011 
k aktuálnym informáciám 
 
• Zasadnutie Rady školy pri ZŠ Martinská sa konalo dňa 12. 09. 2011. Rada školy 

schválila školský vzdelávací program na školský rok 2011/2012, ktorý bol zosúladený so 
štátnym vzdelávacím programom, škola je od I. ročníka zameraná na výučbu anglického 
jazyka, zvlášť je úspešná v programe „KOMENIUS“ určený pre vzájomné poznávanie 
partnerských krajín. Ďalší operačný program „VZDELÁVANIE“ je pre I. stupeň 
zameraný na anglický jazyk a pre II. stupeň na prírodné vedy. Škola dostala 20 000 € na 
rekonštrukciu školského bazéna, v triedach má nové podlahové krytiny, treba ešte 
nábytok do tried a jedálne, v riešení je výmena okien. Škola požaduje zlepšenie 
spolupráce s MsP v rámci dohľadu nad bezpečnosťou v rámci areálu školy. 

   
• Zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda sa konalo dňa 13. 09. 2011, na 

ktorom  boli vyhodnotené informácie a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa 
konalo dňa 11. 05. 2011, bolo schválené vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích 
výsledkov za školský rok 2010/2011 a zároveň bol schválený „Školský vzdelávací 
programu pre 4. a 8. ročník klasických tried a 3. a 7. ročník tried pre intelektovo nadané 
deti“. Havarijný stav strechy po prerokovaní so  zriaďovateľom sa bude riešiť. Zvýšenie 
bezpečnosti v priestoroch školy po vyučovaní vykonávali príslušníci MsP. Efekt je však 
krátkodobý, vzhľadom na obmedzené kapacity MsP. Požiadavku MsP na vykosenie trávy 
pri protihlukovej stene treba riešiť cez spoločnosť MGM, keďže ide o územie mimo 
pozemkov ZŠ. Opravy protihlukovej steny sa budú realizovať cez ZŠ s ohľadom na jej 
možnosti. RŠ odporučila vedeniu školy pokúsiť sa čerpať peniaze na opravy preliezky 
a pieskoviska pre MŠ peniazmi z originálnych kompetencií. Do 29.09.2011 podá vedenie 
školy žiadosť o čerpanie prostriedkov z podporného fondu mestského zastupiteľstva, 
určeného pre časť Vlčince. Postup čerpania je uvedený v zápisnici zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva a zo zasadnutia výboru MČ č. 4. Voliteľným jazykom na škole 
je ruský jazyk. 
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• Zasadnutie Rady školy pri ZŠ Karpatská sa konalo dňa 27. 09. 2011, na ktorom pani 

Wetterová, predseda Rady školy informovala prítomných s programom zasadnutia.    
Mgr. Wiesengangerová, riaditeľka školy vyhodnotila výchovnovzdelávacie výsledky 
predchádzajúceho školského roka a oboznámila prítomných so „Školským vzdelávacím 
programom“ na školský rok 2011/2012. Škola je zameraná na pohybové aktivity detí, 
zvlášť gymnastike sa deti venujú aj v školských kluboch. Škola zápasí s priestorovým 
nedostatkom z dôvodu nárastu počtu detí na 711 žiakov, len prvých tried je 5 s počtom 
žiakov 118 prvákov. Návrhom na riešenie je vysporiadať priestorný 3-izbový služobný 
byt, ktorý užíva bývalý školník s rodinou. Nakoľko školník už dlhú dobu nie je 
zamestnancom školy, preto nemôže využívať tento byt ako služobný, je potrebné nájsť 
riešenie na jeho vysťahovanie. 

 
• Zasadnutie Rady školy pri  ZUŠ Ferka Špániho, ul. Martinská sa konalo dňa 27.09. 2011. 

Predseda Rady školy pán Ladovský oboznámil prítomných 7 členov (z 11) s programom 
zasadnutia,  riaditeľ školy Mgr. Bohunický podal podrobnú správu o výsledkoch 
výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2010/2011 a informáciu o 
výchovnovzdelávacích cieľoch školy na školský rok 2011/2012. Škola má 4 odbory: 
tanečný, výtvarný, hudobný, literárno-dramatický. Žiaci dosahujú pekné výsledky          
v medzinárodnej reprezentácii (vystupovali aj na Staromestských slávnostiach mesta 
Žiliny). Informoval aj o vykonaných opravách a údržbe objektu školy, o projektoch, do 
ktorých sú zapojení, napr. vyučovanie žiakov s mentálnym postihnutím, mali snahu 
získať aj granty z mesta, čo sa im nepodarilo, výtvarníci majú v pláne videoanimáciu.  
Vo výučbe uplatňujú individuálny prístup k žiakom, čím rastie záujem o školu, stav 
žiakov sa im zvýšil o 51 žiakov. Na záver bola diskusia a vyslovené obavy zo zvyšovania 
školného, čo by nebolo dobré ani pre mesto. V súkromných školách majú konkurenciu, 
ale tieto vyučujú kolektívne. Majú aj jedného, mimoriadne talentovaného žiaka, Martina 
Chudobu. 

 
 
 Výbor MČ Vlčince 
 

I. berie na vedomie informácie zo zasadnutí v uvedených Radách škôl  
 

II. doporučuje 
 

 MsÚ v Žiline a vedúcim odborov majetko – právny, bytový a školstva, aby               
vo  vzájomnej koordinácii pristúpili k vysporiadaniu služobného bytu, ktorý neslúži 
na  ubytovanie zamestnanca ZŠ Karpatská.   
 

      
     Hlasovanie: Za:  5   

             Proti: 0 
             Zdržal sa: 0 

6. 
 

Uznesenie č. 44/2011 
k stanovisku výboru č. 4 vo veci „Informačná tabuľa pre územný obvod Vlčince. 
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     Výbor č. 4 po zvážení, že sú iné dôležitejšie veci, ktoré si vyžadujú riešenie a s tým 
súvisiace náklady, ako zriadenie ďalšej informačnej tabule na Vlčincoch, rozhodol tak, že 
jej zriadenie presúva do ďalšieho kalendárneho roka 2012. 
 
 Hlasovanie: Za:  5   

          Proti: 0 
          Zdržal sa: 0 
 

7. 
 

    Záver: 
 

Po vyčerpaní programu, predsedkyňa ukončila zasadnutie.  

    

V Žiline dňa 11. 10. 2011 
                                                                                                                                                 
                                                                                   ................................................................ 
                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 
                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 
.................................................. 
Mgr. Terézia Straňáková 
     sekretár výboru 
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