Zápisnica
z 11. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 06. 12. 2012
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková,
(podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnený: Ing. Branislav Bačík p. Bohumil Kostolný
Neprítomní:
MUDr. Štefan Zelník, Ing. Patrik Groma, Mgr. Róbert Kašša,
Hostia:
nadpor. Janošík z Mestskej polície v Ţiline
Program:
1. Podnety 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 06. 12. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami
2. Aktuality
 Vandali polámali novovysadené stromy
 Nepotrebný odpad patrí do zberného dvora
 Pre cyklistov reflexné pásky bezplatne
 Vianoce a Silvester v Ţiline
 Zimná údrţba
 Dobrovoľnícky projekt Diecéznej Charity - Polievka pre bezdomovcov
3. Záver

1.
Uznesenie č. 35/2012
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 06. 12. 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. Podnet zo dňa 14.11.2012 na stretnutí občanov s vedením Mesta:
Priestor v tvare trojuholníka za elektrodomom NAY v smere od ul. Vysokoškolákov
pri kriţovatke na ul. Fatranskú je nevyuţitý, slepá ulica, ktorý navrhuje na zriadenie
parkoviska. Zároveň zriadiť, ak nie kruhový objazd, aspoň odbočovací ľavý pruh
smer do ul. Fatranskej.
2. Podnet zo dňa 06.12.2012 vo veci dopravy na Vlčincoch:
Všetky prechody pre chodcov na mimoriadne frekventovanej ulici Vysokoškolákov
svetelne označiť.
3. Podnet zo dňa 06.12.2012:
Sťaţnosť na spôsob vedenia schôdze vlastníkov bytov obytného domu vrátená pani,
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ktorá sťaţnosť predloţila z dôvodu, ţe poslanecký výbor, ani Mesto nie sú vecne
príslušní na posudzovanie a rozhodovanie o spôsobe vedenia schôdze vlastníkov
bytov.
4. Pán Baumgartner, Nám. Ľ. Fullu, vo veci dopravy na Vlčincoch I:
 Osadiť dopravnú značku „Zákaz zastavenia“ pre časť ulice Svorada a Benedikta
od kriţovatky z ulice Sv. Cyrila a Metoda.
 Ul. Svorada a Benedikta pri vchodoch od č. 9 po č. 15 zabezpečiť šikmé
parkovanie z dôvodu bezpečnosti pri prejazde ulicou a pri výjazde
z parkovacieho miesta.
5. Pán Mládenek, ul. Nanterská vo veci parkovania na Vlčincoch II:
 Nakoľko Slovanskou cestou v podstate prechádzajú celé Vlčince II je potrebné
rozšírenie cesty obojstranným šikmým parkovaním.
 Za predpokladu 1 m² zastavanej plochy = 2 m² parkovacej plochy, zváţiť
moţnosť dvojpodlaţného parkovania, vyuţiť kanalizačné systémy.
 Dopravný generel riešiť na etapy.
 V danom priestore sú 4 zdevastované ihriská, treba vyuţiť aspoň jedno na
parkovanie, takto moţno riešiť aj parkovanie ako odstavné plochy pre sluţobné
vozidlá.
6. Pani Šestáková, ul. Obeţná vo veci výstavby OC BILLA a revitalizácie zelene:
 Uţ bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu OC? Ţiadam k dispozícii
presný stavebný zámer, dokumentáciu k stavebnému povoleniu.
 Vzhľadom na výrub zelene a zabratie existujúceho biokoridoru ţiadam
zabezpečiť výsadbu stromov okolo novostavby, vysadiť stromy medzi OC Billa
a cyklochodníkom, vysadiť stromy na zelených plochách parkoviska OC Billa
 Rozšíriť chodník medzi OMV čerpacou stanicou a budúcim OC Billa na šírku
vyhovujúcu pre chodcov aj cyklistov.
 Ţiadam zabezpečiť pravidelné kontroly na správnosť a súlad postupu prác pri
výstavbe OC a revitalizácie zelene.
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
Hlasovanie: Za:
2
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
3 (Ing. Bačík, p. Kostolný, MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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2.
Aktuality


Mesto Ţilina realizuje pravidelnú výsadbu drevín s cieľom zabezpečiť pre
obyvateľov mesta zdravé a pekné ţivotné prostredie. Pred niekoľkými dňami
boli na sídlisku Vlčince nedávno vysadené stromy úplne zničené. Neznámi
vandali polámali 8 tureckých liesok a 1 okrasnú čerešňu, pričom hodnota
zničených drevín predstavuje sumu 3240 €. Mesto vyzýva občanov, aby
pomohli pri pátraní po páchateľoch, ktorí takýmto hrubým spôsobom ničia
prostredie okolo nás. V rámci náhradnej výsadby, ktorá prebieha kaţdý rok, boli
v roku 2011 na sídlisku Vlčince vysadené dreviny v hodnote 2548 €. Počas roka
2012 bola vykonaná opakovaná údrţba, odburiňovanie, hnojenie, doplnenie
mulčovacej kôry, polievanie. Dreviny boli zdravé a v štádiu úspešného ujímania sa,
čím ich hodnota vzrástla a skrášľovali prostredie najväčšieho ţilinského sídliska.
Tento rok bude v meste Ţilina celkove vysadených 160 stromov vo viacerých
lokalitách. Mesto Ţilina sa takto snaţí zlepšovať ţivotné prostredie a zabezpečiť
v dnešnom urbanizovanom prostredí dýchateľný vzduch pre občanov.



Mesto Ţilina vyzýva zodpovedných občanov, ktorí odváţajú nepotrebný odpad,
aby ho odovzdali priamo v zbernom dvore a neprenechávali ho osobám z ulice.
V blízkosti zberného dvora sa začali pohybovať neprispôsobiví občania, ktorí
berú ľuďom odpad ešte pred jeho odovzdaním. Obaly a iný odpad, nevhodný
na speňaţenie, ponechajú na mieste, čím vznikajú čierne skládky, ktoré
znečisťujú okolie. Mesto ich musí následne odstraňovať na svoje náklady, čiţe
z peňazí občanov. V poslednom období sa v blízkosti zberného dvora na
Jánošíkovej ulici pohybujú neprispôsobiví občania, ktorí doslova obťaţujú občanov
priváţajúcich odpad. Ţiaľ, mnohí občania im odpad prenechajú alebo prítomnosť
týchto ľudí odradí občanov od návštevy zberného dvora. Problémom je najmä
„elektroodpad“, ktorý potom rozoberajú a nechávajú na rôznych miestach v okolí,
čo je v rozpore s platnou legislatívou. Vznikajú tak čierne skládky, ktoré musí Mesto
odstraňovať na vlastné náklady. V záujme ochrany obyvateľov a v záujme ochrany
ţivotného prostredia bude priestor pri zbernom dvore častejšie monitorovaný
Mestskou políciou. Na odovzdanie objemového odpadu slúţi občanom v Ţiline,
okrem zberného dvora v Povaţskom Chlmci, aj zberný dvor na Jánošíkovej ulici.
Na základe predloţeného občianskeho preukazu, ktorým občan dokladuje trvalý
pobyt, môžu obyvatelia Žiliny každý rok odovzdať odpad v množstve 500 kg na
osobu. Zberné dvory prijímajú nepotrebný odpad ako sú bytové jadrá, nábytok,
koberce, stavebný odpad a tieţ „elektroodpad“, t.j. chladničky, práčky,
televízory, počítače, batérie atď. Zberný dvor je otvorený v pondelok aţ piatok
od 10.00 – 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 12.00 hod.



V jesennom období sa skôr stmieva, noci sú dlhšie a viditeľnosť na cestách sa
zhoršuje. Mnoho cyklistov zabúda, ţe práve v tomto období je dôleţité, aby
mali na sebe umiestnené reflexné prvky, ktoré sú pre vodičov viditeľné uţ
z veľkej diaľky a dokáţu sa cyklistovi vyhnúť. Zákon o cestnej premávke
cyklistom povinnosť nosiť reflexné prvky pri zlej viditeľnosti a počas
nepriaznivých poveternostných podmienok dokonca ukladá. Reflexné prvky môţu
zachrániť chodcovi aj cyklistovi ţivot. Okrem toho by mali mať cyklisti aj funkčné
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svetlá (jedno vpredu a druhé vzadu) a odrazky. Cyklisti a chodci totiţ predstavujú
najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. V prípade zráţky s motorovým
vozidlom práve cyklista ťahá za kratší koniec a cyklista často skončí s ťaţkým aţ
smrteľným zranením. Práve z týchto dôvodov chce Mesto Ţilina pomôcť všetkým
cyklistom a poskytuje im reflexné pásky bezplatne. Uvedené reflexné pásky si
môţu cyklisti vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Ţiline od informátorov na prízemí.
Okrem toho sa v spolupráci s dobrovoľníkmi realizuje na vybraných trasách aj
bezplatné rozdávanie reflexných pások cyklistom priamo v teréne. Reflexné pásky
boli zakúpené z projektu Central MeetBike.


Vianočné trhy – od 5. do 23. decembra
Vianočné trhy v Ţiline kaţdoročne vytvárajú slávnostnú vianočnú atmosféru v
centre mesta a tešia sa obľube nielen medzi Ţilinčanmi, ktorí sa radi stretávajú pri
stánkoch s občerstvením. Pozývame preto všetkých na tradičné vianočné trhy plné
remeselných výrobkov, dobrého jedla a pitia, ktoré budú tento rok prebiehať na
Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 5. do 23. decembra. Stánky
s občerstvením budú otvorené aţ do 2. januára 2013.
Vianočný kamión – štvrtok 13. decembra
Vianočný Coca-Cola kamión dorazí na Námestie Andreja Hlinku vo štvrtok 13.
decembra. Mikuláš privíta deti, ktoré budú mať moţnosť sa s ním a so škriatkami
odfotiť priamo v kamióne. Počas akcie bude prebiehať predaj darčekových
predmetov, výťaţok bude venovaný Diecéznej charite Ţilina, ktorá sa okrem iného
venuje starostlivosti o ľudí bez domova.
Viac info na: www.zilina.sk/index.php?page=ukazspravu&id=12058.
Otvorenie lyţiarskej sezóny a Big jump – piatok 14. decembra
V piatok 14. decembra bude na Námestí Andreja Hlinku otvorená zimná sezóna
lyţiarskeho strediska Vrátna. Môţete sa tešiť na zaujímavé informácie o regióne
Malá Fatra, dozviete sa novinky z Vrátnej – Free Time Zone a popri tom si
vychutnáte hudobné vystúpenia Folklórneho súboru Rozsutec, Homo Sapiens a
DJs. Od 14.00 hod. si môţete priamo na Námestí Andreja Hlinku uţiť exhibíciu
skokov na snowboardoch a lyţiach do airbagu s názvom Big jump. Organizátormi
podujatia sú Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra, Mesto Ţilina a
Universal media.
Viac info na: www.zilina.sk/index.php?page=ukazspravu&id=12052.
Vianočný beh – sobota 22. decembra
V sobotu 22. decembra sa uskutoční uţ 11. ročník Vianočného behu na Vodnom
diele Ţilina. Tak ako v minulom roku, uţ teraz je veľký záujem o prihlasovanie sa
do všetkých kategórii a to nielen zo Ţiliny a okolia, ale zvyšuje sa aj počet
účastníkov zo zahraničia. Súčasťou akcie bude aj zimné plávanie v spolupráci s
Klubom otuţilcov a priateľov zimného plávania Tučniaky. Vianočný beh organizuje
Mesto Ţilina pre širokú verejnosť, preto je štartovné 0 €.
Všetky podrobnosti o kategóriách a prihlasovací formulár nájdete na:
www.sport.zilina.sk/vianocny-beh-11-rocnik.
Silvester a ohňostroj v Ţiline – pondelok 31. decembra
Mesto Ţilina pripravilo aj silvestrovské oslavy. Hoci muselo Mesto zníţiť náklady
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na silvestrovský program vzhľadom k nedostatku finančných zdrojov, rok 2013
privítame vďaka sponzorom s diskdţokejom na Mariánskom námestí. Novoročný
ohňostroj bude v prípade priaznivého počasia odpálený z budovy Mestského
divadla Ţilina o polnoci. Suma za tohtoročný ohňostroj je rovnaká, ako za minulý
rok, čiţe okolo 2 000 €.
Vianočná výzdoba
Vianočná výzdoba sa v Ţiline začala osádzať uţ od polovice novembra na tradičné
miesta tak, ako po iné roky, vyzdobené je Námestie Andreja Hlinku, Národná ulica,
Mariánske námestie s priľahlými ulicami a Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“).
Výzdoba na vianočných stromoch je aj v mestských častiach Ţiliny. Nové ozdoby
sa nedokupovali, opravovala sa pôvodná výzdoba, náklady na nákup nových
ţiaroviek, spojovacieho materiálu a doplňujúcich svetelných prvkov predstavovali
pribliţne 3 000 €.


Mesto Ţilina upozorňuje občanov, ţe podľa Všeobecne záväzného nariadenia
č. 15/2009, sú povinní zimnú údrţbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam
zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo uţívatelia týchto nehnuteľností.
Občania môţu kontaktovať nepretrţitú sluţbu výkonných pracovníkov na tel.
čísle: 041/ 565 23 71 od 1. decembra 2012. Zimnú údrţbu verejných
priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek v meste Ţilina zabezpečuje v
zmysle Operačného plánu zimnej údrţby 2012/2013 spoločnosť Ţilinské
komunikácie a. s., ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek
inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu.
Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných kriţovatiek, výpadových ciest a
frekventovaných ulíc s premávkou MHD. Mesto Ţilina zabezpečuje zimnú údrţbu
ciest v celkovej dĺţke 255 km a peších komunikácií v celkovej dĺţke 62 km.
Zimnú údrţbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k
nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 povinní zabezpečiť vlastníci,
správcovia alebo uţívatelia nehnuteľností. Zimnú údrţbu parkovísk sú povinní
zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií
sa rozumie taký stav povrchu komunikácie, aby bola moţná bezpečná premávka na
komunikáciách a chôdza na chodníkoch pre peších pri zvýšenej opatrnosti,
s ohľadom na okamţitú poveternostnú situáciu a technicko-stavebný stav
komunikácie, pričom vodič aj chodec by mali byť patrične vybavení na pohyb
v zimnom období, hlavne však vhodnou obuvou. Mesto Ţilina má na skládke
posypového materiálu v areáli firmy Ţilinské komunikácie k dispozícii 650 ton
inertného posypového materiálu a 850 ton (+500 ton v zálohe) chemického
posypového materiálu. Na výkon zimnej údrţby je pripravených 6 veľkých
sypačov, 4 multikáry, 3 traktory a 2 UNC nakladače. Dispečersko-spravodajská
sluţba bola zahájená 1. novembra 2012.



V chladných dňoch predvianočného obdobia nezabúdajú súcitní ľudia na
spoluobčanov bez domova. Aby i tento rok aspoň ako–tak ľudsky preţili,
potrebujú aj našu pomoc, a to nielen formou teplého oblečenia či nejakej tej
provizórnej strechy nad hlavou. Jedno teplé jedlo denne, hoci sa to nezdá,
patrí k podstatným prvkom preţitia na ulici. Bezdomovcov v našom meste
pribúda a k poslednému sčítaniu ich je aţ do 350, čo je alarmujúce číslo.
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Diecézna Charita, s ktorou spolupracuje aj Mesto Ţilina, iniciovala projekt
Polievka pre bezdomovcov. Ako môţeme týmto ľuďom poslúţiť a pomôcť?
Ako môţeme pomôcť tam, kde je to potrebné? Prečo pomáhať práve týmto
spôsobom? Viac informácií nájdete v prílohe alebo na: www.charitaza.sk.

3.
Záver
Na záver zasadnutia JUDr. Hamalová, predseda výboru poďakovala prítomným
za účasť, popriala prítomným príjemnú pohodu počas vianočných a novoročných
sviatkov a následne ukončila zasadnutie.

V Ţiline dňa 10. 12. 2012
.................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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