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Z á p i s n i c a 

zo 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 07. 03. 2013 

 

 

Prítomní:      JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Terézia Straňáková,  

                      Mgr. Róbert Kašša, p. Bohumil Kostolný (podľa prezenčnej listiny) 

Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník  

 

Hostia: Mestská polícia v Ţiline, 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  vloţili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia 

výboru do 07. 03. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na 

dnešnom zasadnutí výboru MČ s občanmi 

2. Vybavenosť jednotlivých podnetov 

3. Určenie správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu v bytovom 

dome v meste Ţilina, v mestskej časti Vlčince (Černovská 1669/5) 

4. Prebytočnosť a predaj pozemku pri Pošte 08 Vlčince, výmera 511 m² za 

45 960,00 € Pravoslávnej cirkevnej obci 

5. Prebytočnosť a predaj pozemku Za plavárňou, Vlčince za účelom scelenia 

pozemkov a vybudovanie tenisovej haly, výmera 650 m² za cenu podľa 

znaleckého posudku 

6. Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Trnavská 

2993/21, 010 08 Ţilina na projekt „Poďme cvičiť všetci spolu“ 

7.   Aktuality  

 Balustráda na Hlinkovom námestí  

 Mesto Ţilina komunikuje s občanmi priamo 

 Nominujte osobnosti mesta Ţilina za rok 2012 

 Spoločnosť Kia Motors Slovakia podporuje mobilitu mesta Ţilina 

 Jarný zber starého elektroodpadu sa uskutoční v celej Ţiline 

 Na Radnici mesta Ţilina v utorok 26. marca o 17.00 h slávnostná 

prezentácia knihy „Ţilina 700 rokov. Príbehy jedného mesta“ 

 Rodičia môţu mať prehľad o činnosti ţilinských materských škôl on-line 

 Platba za komunálny odpad 

8. Záver  
1. 

 

Uznesenie č. 5/2013 
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  vloţili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do   

07. 03. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí 

výboru MČ s občanmi. 



2 

 

 

1. Elektronický podnet s 5 snímkami o parkovaní na trávnikoch, Vlčince III zo dňa      

19.02.2013:   
   To, ţe parkujú na chodníku nech trafí šľak, ale ten trávnik uţ je moc. Na jar to tu bude 

horšie ako na Hájiku aj bez divých svíň. Upraví to potom niekto? Spravte s tým niečo, 

moţno by stačila návšteva polície. 

 

Odpoveď: Podnet okamţite postúpený Mestskej polícii v Ţiline. 

                     Kpt. Miloš Tomašec, veliteľ oddelenia výkonu MP Ţilina: 

Na základe Vášho podnetu ohľadom parkovania vozidiel na ul. Trnavská na sídlisku 

Vlčince v Ţiline, budú okamţite prijaté opatrenia na zabránenie opakovania sa 

uvedeného porušovania podmienok parkovania. Za podnet ďakujem a o výsledku Vás 

bude informovať môj zástupca nadpor. Janošík na najbliţšom zasadnutí občanov s 

poslancami vo Vašom obvode. V prípade potreby sa môţu občania nonstop obrátiť 

na MsP Ţilina na linke 159. 

Nadpor. Janošík z Mestskej polície informoval, ţe na uvedenom mieste vykonávali 

hliadkovú činnosť opakovane niekoľko dní a nezistili páchateľa parkujúceho motorové 

vozidlo na trávniku.    

 

2. Telefonický podnet zo dňa 04.03.2013 vo veci parkovania: 

         Kedy moţno očakávať zavedenie spravodlivého systému parkovania na Vlčincoch? 

Večer po príchode z práce alebo iného dôvodu, nemoţno pri paneláku, kde človek býva, 

zaparkovať svoje vozidlo, lebo tam parkuje so svojimi 4 autami sused. Očakávame, ţe 

parkovanie by malo byť zabezpečené tak, ţe pre 1 rodinu, jedno parkovacie miesto. 

Ostatné vozidlá treba umiestniť mimo parkoviska pri paneláku, na Mestom určené 

miesto na parkovanie ďalších vozidiel. Do času takto určeného miesta je potrebné 

parkovanie ďalších vozidiel spoplatniť. Tak, ako moţno nájsť drţiteľa psa, lebo je 

označený, podobne by mal byť zavedený systém parkovania pre konkrétne vozidlo 

k príslušnému parkovisku. Generel parkovania a dopravy na Vlčincoch, prípadne nové 

VZN vo veci parkovania kedy budú hotové? 

 

3. Pán z Vlčiniec poukázal na  

 neodhŕňanie snehu a neposýpanie chodníkov od ľadu v nepriaznivých 

poveternostných podmienkach v miestach okolo Pošty 8, pozdĺţ Baumaxu aţ ku 

Carefouru 

 neúmernú hodnotu rezidentských kariet na Bulvári (66,00 €) oproti tomu, ţe na 

Vlčincoch je 700,00 € 

 navrhuje úľavu na dani za psa z dôvodu čípovania psov; poukázal na to, ţe 

v Košiciach čípovanie vzali do úvahy a drţiteľ psa platí od 10 do 18 €   

 

4. Elektronický podnet zo dňa 07.03. 2013, Michal Vršanský, ul. Piešťanská (k   
podnetom pre ľahšie popísanie prikladám mapky): 

 Na označenom mieste na mapke, za vchodom Piešťanská 9 je upchaný kanál, 

zrejme uţ dlhú dobu a voda, ktorá do neho nevteká vymýva okolitý chodník. Na 

tomto mieste by bolo vhodné aj umiestniť smetný kôš keďţe sa jedná o hlavnú 

trasu  k obchodným centrám a Poliklinike pre Vlčince 3 a v blízkosti ţiadny kôš nie 

je. 
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 Smerom k NAY elektrodomu a ulici Matice Slovenskej od miesta na predchádzajúcej 

mapke sú ešte pozostatky starej cesty, časť uţ bola zasypaná hlinou, asi 10cm hliny 

na asfalt ale voda tam nevsakuje a takisto sa to vysúša a v lete je tam suchá hlina, bolo 

by dobré starý asfalt vybrať a zaviesť to hlinou. 

 Opäť na označenom mieste sa doslova prepadáva zem, vzniká tam jama, je to v 

blízkosti detských ihrísk medzi ulicami Piešťanská a Trnavská. 

 
  

 Na tomto mieste pri ulici Trenčianska je po  výkopových prácach diera v chodníku, 

asi polmetrová zasypaná jama s hlinou, a hlavne keď prší  ju človek musí preskakovať. 

 
  

 Ďalej by som chcel upozorniť na potrebu vybudovania chodníka a priechodov pre 

chodcov cez ulicu Matice Slovenskej medzi ulicami Dobšinského a Piešťanská v 

mieste označenom elipsou, kde často krát aj deti sú nútené  prechádzať po 

dvojprúdových cestách a kriţovatke pribliţne po naznačenej trase, o vyuţívaní tejto 

trasy svedčí aj vyšliapaný chodník v tráve. 
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 Mohol by som spomenúť aj podchod medzi vlčincami 2-3, niekedy mám pocit ţe mi 

tam spadne kus betónu na hlavu, ale na to asi mesto v súčasnosti nemá dosť financií.  

  

Verím, ţe aj v tejto zlej finančnej situácii  je moţné aspoň vyčistiť kanál, osadiť smetný kôš 

alebo opraviť  kúsok chodníka. Za prípadnú odpoveď vopred ďakujem. 

  

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:           5 

        Proti:         0 

        Zdržal sa:  2  

 

2. 

 

Uznesenie č. 6/2013 
k vybaveniu jednotlivých podnetov  

 

1.  Zriadenie jednej informačnej tabule. 

     Odbor vnútorných vecí: Vybavené. Informačná (poslanecká) tabuľa bola 

namontovaná v mesiaci november 2012 medzi predajňou COOP Jednota, predajňou 

TESCO a predajnými stánkami pracovníkmi OVV. Vedenie mesta nesúhlasilo s 

osadením 4-noţnej informačnej ďalšej tabule, ktorá by sa pouţívala aj na reklamné 

účely, nakoľko informačná (poslanecká) tabuľa má slúţiť na poskytovanie informácií  

potrebných pre občanov, ako sú informácie o činnosti MsÚ Ţilina, poslancov 

príslušného obvodu a o ich aktivitách. 
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2.  Podnet: Ul. Obeţná vo veci výstavby OC BILLA a revitalizácie zelene: Vzhľadom na 

výrub zelene a zabratie existujúceho biokoridoru ţiadam zabezpečiť výsadbu stromov 

okolo novostavby, vysadiť stromy medzi OC Billa a cyklochodníkom, vysadiť stromy 

medzi OC Billa a cyklochodníkom, vysadiť stromy na zelených plochách parkoviska 

OC Billa. Ţiadam zabezpečiť pravidelné kontroly na správnosť a súlad postupu prác pri 

výstavbe OC a revitalizácie zelene. 

      Odbor ţivotného prostredia (ďalej len OŢP): 

 Výsadbu drevín okolo OC Billa zabezpečí investor na základe podmienky rozhodnutia 

na výrub drevín č. s. 32149/2012/59440/2012-OŢP-SKU zo dňa 13.11.2012, kde mu 

bola v súlade s § 48 ods. 1) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny uloţená 

náhradná výsadba. Výsadba sa vykonáva na 2 etapy: 1. Etapa sa uţ vykonala, 2. Etapa 

sa uskutoční po výstavbe OC Billa. 

     Vykonajú sa všetky kontroly, ktoré patria do vecnej príslušnosti odboru.  

 

3.   Podnet:  Práve sa vykonáva nevhodná výsadba stromov pri bloku E v mieste od 

Celulózky, kde je vzdialenosť uţ dvoch vykopaných jám 3m medzi chodníkom 

a cestou. 

   OŢP: Všetky výsadby drevín boli naplánované správcom zelene v súlade s 

inţinierskymi sieťami tak, aby spĺňali VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údrţbe a 

ochrane zelene na území mesta Ţilina. 

 

4.       Podnet: V mieste parkoviska pred ZŠ Sv. Gorazda treba odstrániť vysoké topole. 

   OŢP: V zmysle § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pri 

poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami uloţiť vlastníkovi (správcovi, 

nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť 

o jej vyrúbaní. Vzhľadom k tomu, ţe topole boli v roku 2012 ošetrené a sú v dobrom 

zdravotnom stave, Mestský úrad v Ţiline, odbor ţivotného prostredia nevidí 

opodstatnenie v ich výrube. 

 

5.     Podnet: Vo dvore Sv. Bystríka sústavne preletujú kŕdle holubov, ľudia ich i po 

napomenutí stále prikrmujú a nám tak holuby znečisťujú fasádu domu, balkóny 

i chodníky. 

      OŢP: Voľne ţijúce holuby sú častý problém a nezodpovedným správaním 

jednotlivcov sa  situácia ešte zhoršuje. Mesto nemá v tejto oblasti ţiadne kompetencie, 

môţe len apelovať na obyvateľov, aby tieto holuby neprikrmovali.  

 

6.     Podnet: 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. 

     Odbor stavebný: K dnešnému dňu stavebný úrad neeviduje ţiadosť o vydanie 

územného ani stavebného povolenia na danú stavbu. 

 

7.      Podnet: Ul. Obeţná vo veci výstavby OC BILLA a revitalizácie zelene. 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. 

    Oddelenie architektúry mesta (ďalej len OA): Na stavebnom úrade ku dnešnému 

dňu nie je začaté stavebné ani územné konanie. V rámci prípravy daného projektu má 
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Mesto Ţilina na investora poţiadavku revitalizácie okolitej zelene, odstránenie odpadu, 

vyčistenie okolia. 

 

8.     Podnet: Do stredu Námestia Ľ. Fullu umiestniť pamätihodnosť pre skultúrnenie a 

spríjemnenie prostredia. 

          OA: Návrh bude predmetom tém v rámci Mestských zásahov. 

9.     Podnet: Ulica Vysokoškolákov z dôvodu vysokej premávky motorových vozidiel, 

početnej účasti chodcov a početnej účasti cyklistov vyţaduje kompletnú rekonštrukciu 

vrátane rozšírenia chodníka pre peších a vybudovanie trasy pre cyklistov. 

     Odbor dopravy (ďalej len OD: Územný plán mesta Ţilina počíta výhľadovo s 

rozšírením ul. Vysokoškolákov. Vzhľadom na finančnú situáciu mesta Ţilina 

poţiadavka evidovaná do budúcich období. 

 

10.      Podnet: Navrhuje rozšíriť „Plán zimnej údrţby“ o cyklotrasu, ul. Vysokoškolákov, 

keďţe ide o jednu z hlavných mestských cyklotrás. Na grafoch, ktoré tvoria prílohu 

originálneho vyhotovenia tejto zápisnice vidno, ţe cyklotrasy cyklisti vyuţívajú tak, ţe 

Hlboká cesta, kde sa odhŕňa, tam intenzity neklesajú, zatiaľ čo na ul. Vysokoškolákov, 

kde sa neodhŕňa, klesajú na nulu. Na ul. Vysokoškolákov cyklisti musia vyuţívať 

motoristickú komunikáciu alebo chodník pre chodcov, čo je v zimnom období veľmi 

rizikové a nebezpečné. 

OD: Cyklotrasy nebudú  z finančných dôvodov zaradené do Operačného plánu 

zimnej údrţby. Dôleţitejšie je venovať sa cyklotrasám a ich dopravnému značeniu v 

čase cyklistickej sezóny. 

 

11.    Podnet: Poţaduje umiestniť smetné koše v mieste, ktoré pokračuje od ul. 

Dobšinského aţ po obchodné centrum. Na tomto mieste sa nenachádzajú smetné koše, 

ktoré sú umiestnené do tretieho vchodu ul. Dobšinského a potom sa nachádzajú aţ pri 

ŢILPE, či Kaufllande.  

            OD: Po obhliadke miesta bude kôš doplnený v mesiaci február. 

12.      Podnet: Rozšíriť chodník medzi OMV čerpacou stanicou a budúcim OC Billa na 

šírku vyhovujúcu pre chodcov aj cyklistov. 

       OD: Táto lokalita bude pre cyklistov riešená podľa projektovej dokumentácie na 

jar 2013. Chodník sa rozširovať nebude, riešiť sa bude vodorovné dopravné značenie 

pre cyklistov na miestnej komunikácii. 

 

13.       Podnet: V danom priestore (asi Vlčince II.?) sú 4 zdevastované ihriská, treba vyuţiť 

aspoň jedno na parkovanie, takto moţno riešiť aj parkovanie ako odstavné plochy pre 

sluţobné vozidlá. 

       OD: Mesto Ţilina nemá záujem riešiť parkovanie sluţobných motorových vozidiel 

na úkor verejných priestranstiev. 

 

14.   Podnet: Nakoľko Slovanskou cestou v podstate prechádzajú celé Vlčince II je 

potrebné rozšírenie cesty obojstranným šikmým parkovaním. 

     OD: Je pripravená projektová dokumentácia rozšírenia Slovanskej  cesty spolu s 

riešením parkovania. Je to investičná akcia, ktorá však nie je krytá rozpočtom. 

 

15.     Podnet: Ul. Svorada a Benedikta pri vchodoch od č. 9 po č. 15 zabezpečiť šikmé 
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parkovanie z dôvodu bezpečnosti pri prejazde ulicou a pri výjazde z parkovacieho 

miesta. 

            OD: V jarných mesiacoch bude zabezpečená obhliadka miesta s ODI.  

16.    Podnet: Osadiť dopravnú značku „Zákaz zastavenia“ pre časť ulice Svorada a 

Benedikta od kriţovatky z ulice Sv. Cyrila a Metoda. 

      OD: S návrhom ODI opätovne nesúhlasí, zastavenie a státie rieši zákon č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke, § 23 - zastavenie a státie. 

 

17.    Podnet: Všetky prechody pre chodcov na mimoriadne frekventovanej ulici 

Vysokoškolákov svetelne označiť. 

         OD: V decembri 2012 boli nasvietené dva priechody pre chodcov pri otočke 

trolejbusov na ul. Vysokoškolákov. 

 

18.      Podnet:  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. 

        OD: Na uvedenej ulici uţ v súčasnosti parkujú osobné aj nákladné vozidlá. S 

rozšírením plochy na parkovanie sa v investičných zámeroch neuvaţuje. ZDZ Daj 

prednosť v jazde musí byť osadená naďalej, pretoţe vodiči prichádzajúci zo smeru od 

Rosiny do centra by museli dávať prednosť sprava odbočujúcim vozidlám. 

 

19.      Podnet: Zastávka MHD Obchodná, smer na ul. Fatranskú treba rozšíriť chodník.        

Podľa STN 73 6425 je min. 2,0 m (v stiesnených 1,70 m) 

        OD: S touto úpravou sa neuvaţuje, sú dôleţitejšie problémy, ktoré treba riešiť a to 

je výstavba nových chodníkov. 

 

20.       Podnet: Ţiada rozšíriť chodník v mieste okolo Pošty 8, ul. Obchodná. V zime pri 

čistení, radlica je širšia ako chodník, je tam zlý sklon, chodec sa nemá kde vyhnúť v 

prípade premávky, hlavne autobus ide povedľa chodca. Je to nebezpečný úsek z 

dôvodu moţných kolízii.  

       OD: Prioritou mesta  je teraz výstavba nových chodníkov na miestach, kde 

chodníky chýbajú, takţe s úpravou sa neuvaţuje. 

 

21.      Podnet: Poukázal na zúfalé parkovanie pri paneláku vchod 9 ul. Ľublanská oproti 

Berlínskej, kde do tvaru „T“ je Čínsky múr. Navrhuje v miestach ihrísk, kde je rozbitý 

asfalt, naliať betón. Plocha sa tak vyuţije na parkovanie 

             OD: S týmto riešením nie je moţné súhlasiť. 

22.       Podnet: Na Hlbokej ceste v mieste podchodu, kde je zákruta v smere do nemocnice, 

po vyvrátenej zábrane zostala tam diera. Treba obnoviť zábranu medzi chodníkom a 

cestou. 

       OD: Zábranu nie je moţné obnoviť z dôvodu, ţe pri prívalových daţďoch / pod 

mostami sa tvorí bazén/ tadiaľ prechádzajú vozidlá smerujúce do nemocnice a tieţ v 

prípade, keď sa tam dostane nákladné vozidlo, ktoré zachytí spodnú konštrukciu mosta 

a vytvorí prekáţku v cestnej premávke - záchranné vozidlá by nemali inú trasu.  

 

23.      Podnet: Kedy bude kruhový objazd na kriţovatke z ul. Vysokoškolákov na Veľký 

diel, smer z Vlčiniec na Solinky. Je to veľmi rizikový úsek. 
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       OD: S týmto riešením uvaţuje územný plán, pričom realizácia sa zatiaľ investične 

nepripravuje. 

 

24.       Podnet: Vyasfaltovať trasu pre cyklistov a peších pre plynulé napojenie z Vlčiniec 

na Vodné dielo Ţilina. 

        OD: S týmto riešením uvaţuje územný plán, pričom realizácia sa zatiaľ investične 

nepripravuje. Náklady na realizáciu teraz neumoţňujú uvedenú cyklotrasu zrealizovať z 

finančných dôvodov z rozpočtu mesta - náklady cca 370.000 €. 

 

25.       Podnet: Ţiada vyznačiť odbočovací pruh na kriţovatke ul. Vysokoškolákov v smere 

z centra s odbočením na ul. Fatranskú, pretoţe autá pokračujúce v priamom smere buď 

stoja za vozidlom odbočujúcim vľavo alebo ho obchádza po chodníku po pravej strane. 

             OD: Podľa poveternostných podmienok moţné v jarných mesiacoch 2013. 

 

26.       Podnet: Treba riešiť podchod pri zastávke MHD Matica Slovenská. Podchod býva 

plný vody, pretoţe sú doň zaústené zvody z okolitých krčiem. 

              OD: Podchod prečistený v novembri - uličné vpuste. 

 

27.      Podnet: Treba odstrániť nečistoty z upchatého kanála na daţďovú vodu na ceste 

pred vchodom Černovská 5, ostatné pozdĺţ paneláka treba tieţ vyčistiť, podobne i pred 

podchodom do dvora. 

             OD: Zrealizované. 

 

28.       Podnet: Ulica Vysokoškolákov z dôvodu vysokej premávky motorových vozidiel, 

početnej účasti chodcov a početnej účasti cyklistov vyţaduje kompletnú rekonštrukciu 

vrátane rozšírenia chodníka pre peších a vybudovanie trasy pre cyklistov. 

       Odbor investičný (ďalej len OI): Projektová dokumentácia pre územné 

rozhodnutie je prvotným predpokladom na riešenie uvedenej problematiky. Táto PD je 

vyhotovená, prebiehajú práce na získaní územného rozhodnutia. Treba si však 

uvedomiť, ţe projektová dokumentácia rieši rozsiahle stavebné úpravy, na ktoré nie sú 

vyčlenené finančné prostriedky v tejto dobe, a taktieţ náročnosť projektu aj z časového 

hľadiska. 

 

29.        Podnet: Poţaduje pokračovať v cyklotrase H 23 z ul. Vysokoškolákov na koniec 

Vlčiniec V6 a ďalej cez univerzitu na Solinky. 

               OI: Cyklotrasa H23: 

Táto cyklotrasa vedie od mosta na Bulvári po mestskú krytú plaváreň kde sa napája na 

existujúce cyklotrasy. Jej vybudovanie si však vyţaduje veľké investície do úpravy 

mostu nad bôrickym parkom, pokračovanie v príprave nie je zahrnuté v rozpočte mesta. 

               Cyklotrasa V6: 

V súčasnosti prebieha spracovávanie projektovej dokumentácie, táto cyklotrasa vedie 

od lesoparku po otočku trolejbusov na Vlčincoch. 

 

Výbor MČ Vlčince 

berie na vedomie vybavenosť jednotlivých podnetov občanov územného obvodu Vlčince.  

 

Hlasovanie:  Za:            5 

         Proti:         0 

         Zdržal sa:  2   
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3. 

Uznesenie č. 7/2013 
k určeniu správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu v bytovom dome 

v meste Ţilina, v mestskej časti Vlčince (Černovská 1669/5)  

 

     Šesťvchodový bytový dom, súpisné číslo 1669, parcela č. KN-C 7614, ktorý má 5 

vchodov orientovaných z dvora paneláku (t.j. z ul. Sv. Bystríka), z ktorého posledný šiesty 

vchod je nesprávne priradený ako vchod č. 5 k bytovému domu súpisné číslo 1667, ktorý má 

v skutočnosti len štyri vchody, (ul. Černovská).  Z tohto dôvodu sú občania šiesteho vchodu 

bytového domu č. 1669 nesprávne prihlásení na trvalý pobyt do vedľajšieho paneláku 

číslo 1667, parcela č. KN-C 7615 (s adresou 1667/5 - ul Černovská). Taktieţ menšia časť 

obyvateľov je nesprávne prihlásená do vchodu orientačné číslo 5 síce vlastného 

paneláku 1669, ale na ul. Sv. Bystríka, v skutočnosti ide o jeho šiesty vchod, ktorý je 

orientovaný z ulice Černovskej. Ulica Černovská tieţ pokračuje aj bytovým domom oproti 

cez cestu č. 1670, vchody (6 aţ 11). Na základe uvedeného by teda bytový dom súpisné číslo 

1669 mal vchody 1 aţ 5 naďalej vedené z ulice Sv Bystríka a posledný šiesty vchod bude 

označený ako rohový vchod č. 5, ale z ulice Černovskej (Černovská 1669/5). 

     Uvedené správne priradenie ulice a orientačného čísla vchodu bolo prerokované na 

zasadnutí Názvoslovnej komisie  pri MsÚ v Ţiline, ktorá sa konala dňa 16.11.2012. 

 
Výbor MČ Vlčince 

odporúča 

 Mestskému zastupiteľstvu v Žiline po prerokovaní schváliť návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia o priradení správnej ulice a orientačného čísla vchodu v bytovom dome, súpisné 

číslo 1669 (Černovská 1669/5) v meste Žilina v mestskej časti Vlčince. 

 

Hlasovanie:  Za:            5 

         Proti:         0 

         Zdržal sa:  2   

 

4. 

Uznesenie č. 8/2013 
k prebytočnosti a predaju pozemku pri Pošte 08 Vlčince, výmera 511 m² za 45 960,00 € 

Pravoslávnej cirkevnej obci 

     Pravoslávna cirkevná obec so sídlom ul. Korzo 3406/7 Žilina, poţiadala o odpredaj  

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7928/3, ostat.pl. o výmere 511 m
2
  v zmysle 

geometrického plánu 44865708-49/2012 v k. ú. Ţilina za účelom výstavby chrámu. 

Pozemok bol vytvorený z parc.č.KN-C 7928, ktorá je pre Mesto Ţilina zapísaná na LV č. 

1100. Ţiadaná nehnuteľnosť je situovaná v intraviláne mesta pred budovou pošty 

Vlčince. V zmysle platného ÚPN-M Ţilina je pozemok súčasťou plochy 2.10.OV/01 so 

základnou funkciou vyššia občianska vybavenosť, sakrálne stavby atď., doplnkovou 

funkciou základná občianska vybavenosť, prípustnými funkciami ZOV, bytových 

domov, dopravného a technického vybavenia, zelene, verejných priestorov atď. Prípad 

hodný osobitného zreteľa. Na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký posudok  

č. 4/2013 Ing. Tatiany Klincovej v celkovej hodnote 45 800,-- €. Faktúra za 

vypracovanie znaleckého posudku predstavuje 160,-- € (jednotková cena pozemku je 

89,64 €/m
2
). Celková čiastka k úhrade je 45 960,-- €. Oddelenie architektúry mesta 

s odpredajom pozemku súhlasí.  
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Výbor MČ Vlčince 

 vzhľadom na komplikované pešie a dopravné vzťahy s nedostatkom parkovísk v tejto 

lokalite, ktorá sa nachádza pri Pošte 8 na Vlčincoch bez chodníkov pre chodcov a pri už 

postavenom jednom chráme 

I. požaduje,  

aby žiadateľ pred kúpou pozemku vypracoval urbanistickú štúdiu zástavby v súlade 

s požiadavkami odboru stavebného, oddelenia architektúry mesta.  Odpredaj pozemku 

potrebného pre realizáciu zámeru predložiť na Mestské zastupiteľstvo až po súhlasnom 

stanovisku príslušného odboru Mesta.  

 

II. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline po prerokovaní neschváliť prebytočnosť nehnuteľného 

majetku a to pozemku parc. č. KN-C 7928/3, ostat. pl. o výmere 511 m
2
 v zmysle 

geometrického plánu 44865708-49/2012 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov Pravoslávnej cirkevnej obci, so sídlom ul. Korzo 3406/7 Žilina, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 45 960,-- €. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu  výstavby 

chrámu, ktorý bude slúžiť občanom mesta.  

 Hlasovanie:  Za:             5 

           Proti:         0 

           Zdržal sa:  2 

   

5. 

Uznesenie č. 9/2013 
k prebytočnosti a predaju pozemku Za plavárňou, Vlčince za účelom scelenia 

pozemkov a vybudovanie tenisovej haly, výmera 650 m² za cenu podľa znaleckého 

posudku 

     Tennis Point, s.r.o., so sídlom Za plavárňou 3937/1 Žilina, IČO : 36 677 761 poţiadal 

o odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 5132/111, ostat.pl. o výmere 650 m
2
 

v zmysle geometrického plánu 43010296-003/2013 v k. ú. Ţilina, za účelom vybudovania 

tenisovej haly na ul. Za plavárňou 1 Ţilina. Uvedený pozemok vznikol odčlenením od 

pozemku parc. č. KN-C 5132/6, ostat.pl., ktorý je zapísaný pre Mesto Ţilina na LV č. 1100. 

Spoločnosť Tennis Point, s.r.o. je  vlastníkom priľahlých pozemkov a to  parc. č. KN-C 

5132/101, ostat.pl. o výmere 2205 m
2
 a je zapísaná v prospech ţiadateľa na LV č. 9664 v k. 

ú. Ţilina. Ďalej je ţiadateľ vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 5132/5, na ktorej má 

postavenú polyfunkčnú budovu č. s. 3937 a pozemku parc. č. KN-C 5132/8. Uvedené 

nehnuteľnosti sú zapísané v prospech ţiadateľa na LV č. 7927 v k. ú. Ţilina. Prípad hodný 

osobitného zreteľa. Na uvedenú nehnuteľnosť nie je zatiaľ vypracovaný znalecký posudok, 

ktorý sa však toho času vypracováva a bude predloţený na rokovanie mestského 

zastupiteľstva.  

 

Výbor MČ Vlčince 

odporúča 

 Mestskému zastupiteľstvu v Žiline po prerokovaní schváliť prebytočnosť nehnuteľného 

majetku a to pozemku parc.č.KN-C 5132/111, ostat.pl. o výmere 650 m
2
 v zmysle 

geometrického plánu 43010296-003/2013 v k. ú. Žilina  a ich  odpredaj 3/5 väčšinou 
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všetkých poslancov spoločnosti Tennis Point, s.r.o., so sídlom Za plavárňou 3937/1 Žilina  

IČO : 36 677 761 za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá bude zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu scelenia pozemkov a vybudovania športovej tenisovej 

haly, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre tento šport v meste Žilina. 

   

Hlasovanie:  Za:             5 

         Proti:          0 

         Zdržal sa:   2 
 

 

6. 

Uznesenie č. 10/2013   
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Trnavská 2993/21, 

010 08  Ţilina, IČO 37 90 48 76 na projekt „Poďme cvičiť všetci spolu“ 

 
Výbor MČ Vlčince 

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

Trnavská 2993/21 na projekt „Poďme cvičiť všetci spolu“ 

     Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy, Trnavská 

2993/21, 010 08  Ţilina o dotáciu z pohotovostného fondu na projekt „Poďme cvičiť všetci 

spolu“ v poţadovanej čiastke 349,00 €. Klasifikácia projektu je určená v poloţke 

„predškolská výchova“ v oblasti vzdelávania detí predškolského veku, účelom ktorého je 

utvárať u detí stav telesnej a duševnej rovnováhy, rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj jeho 

obratnosti, vytrvalosti, trpezlivosti, zdokonalenie rovnováhy a koordinácie pohybov. Výbor 

č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou originálneho 

vyhotovenia tejto zápisnice.  

 

II. schvaľuje 

dotáciu vo výške 349,00 € z pohotovostného fondu pre Materskú školu, Trnavská 2993/21, 

010 08 Žilina  na projekt „Poďme cvičiť všetci spolu“. 

 

Hlasovanie: Za:              5 

         Proti:          0 

         Zdržal sa:   2 

7. 

Aktuality 
 PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Ţilina: „Váţené dámy, váţení páni, milí 

Ţilinčania, obraciam sa na Vás vo veci úpravy balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej 

Trojice v centre nášho mesta v priestore, kde sa v minulosti nachádzal reliéf od akad. 

sochára Ladislava Beráka s motívom SNP. Mesto Ţilina má v úmysle  umiestniť na toto 

miesto základné informácie o našom meste. Vzhľadom na to, ţe balustráda sa nachádza 

v Mestskej pamiatkovej rezervácii, poţiadali sme Krajský pamiatkový úrad v Ţiline 

(KPÚ) o stanovisko. KPÚ s našim zámerom súhlasí, avšak podmienkou je 

informovanie návštevníkov formou umeleckého diela. Preto Vás vyzývam, ak máte 

nejaké podnetné návrhy na úpravu tohto priestoru, neváhajte a zašlite ich na adresu 

Mestský úrad v Ţiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina, resp. 

hovorca@zilina.sk. Všetky návrhy budú odborne posúdené a  odkonzultované 

mailto:hovorca@zilina.sk
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s Krajským pamiatkovým úradom.“ 

 

 Za jeden z hlavných pilierov zastupiteľskej demokracie povaţuje Mesto Ţilina 

otvorený dialóg občanov so samosprávou. Podľa dostupných informácií z médií sa 

Mesto Ţilina nedávno umiestnilo na posledných priečkach hodnotenia Inštitútu 

pre dobre spravovanú spoločnosť, údajne aj preto, ţe doposiaľ nespolupracovalo s 

portálom www.odkazprestarostu.sk. Mesto Ţilina pokladá priamu komunikáciu s 

občanmi za jednu zo svojich najdôleţitejších úloh a neustále vedie otvorený dialóg 

občanov s Mestským úradom v Ţiline. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţiline sa 

pravidelne vo svojich volebných obvodoch stretávajú s občanmi a na jednotlivé odbory 

Mestského úradu v Ţiline prichádza kaţdodenne mnoţstvo podnetov od občanov, ktoré 

sa Mesto snaţí vybaviť k ich spokojnosti. Taktieţ aj primátor mesta a jeho zástupcovia 

prijímajú denne desiatky občanov. Dvakrát do roka sa koná aj veľké stretnutie občanov 

s vedením mesta. Všetky otázky a odpovede z týchto stretnutí sú zverejnené na úradnej 

tabuli a nájdete ich aj na webovej stránke mesta Ţilina: www.zilina.sk/co-sa-urobilo/. 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť hodnotil obce a mestá podľa toho, ako 

vybavujú podnety od občanov na základe ich spolupráce s portálom 

www.odkazprestarostu.sk. Mesto Ţilina sa podľa tohto hodnotenia umiestnilo na 

posledných priečkach, pretoţe s týmto portálom nespolupracuje, ale všetky podnety 

rieši s občanmi bez sprostredkovania. Otázne však zostáva, do akej miery môţe 

Mestský úrad v Ţiline pokladať podnety z uvedeného portálu za vierohodné a pravdivé. 

Napríklad pri nedávnom podnete s názvom „Smetisko“ vykonal zamestnanec 

Mestského úradu v Ţiline kontrolu v podnete označeného miesta, ale ţiadne smetisko 

v tej lokalite nenašiel. Pri podnete bola priloţená aj mapka, netýkala sa však Ţiliny, ale 

Michaloviec. Takáto informácia je nepravdivá a uvedený portál svojou 

nespoľahlivosťou zavádza občanov a poškodzuje dobré meno Mesta Ţilina. Mesto 

Ţilina pokladá za správne komunikovať s občanmi priamo a nie sprostredkovane 

prostredníctvom tretej osoby. Občania môţu i naďalej posielať svoje podnety na 

príslušné odbory Mestského úradu v Ţiline alebo vyplniť elektronicky formulár, 

ktorý je najvhodnejší pre aktuálny podnet občana: www.zilina.sk/vase-otazky. 

 

 Verejnosť môţe opäť navrhovať osobnosti na ocenenie Mestom Ţilina za rok 

2012, ktoré sa svojou prácou a ţivotom výrazne zaslúţili o rozvoj a dobré meno 

nášho mesta. Návrhy so stručnými informáciami o nominovanej osobnosti je 

moţné posielať do 30. apríla 2013 klasickou poštou alebo na e-mail: 

osobnosti@zilina.sk. V Štatúte mesta Ţilina je uvedené, ţe za obzvlášť významné 

zásluhy o mesto a jeho obyvateľov, môţe Mesto udeliť:  

a) Čestné občianstvo mesta Ţilina, 

b) Cenu mesta Ţilina, 

c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Ţilina, 

d) Cenu primátora mesta. 

Uvedené ocenenia je moţné udeliť ţijúcim osobnostiam, ako aj „in memoriam“. 

Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-

politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec 

a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môţe Mesto oceniť zhotovením a 

umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka. O udelení uvedených ocenení a o 

zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo pomníka rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. O udelení Ceny 

primátora mesta rozhoduje primátor mesta. Návrhy so stručnými informáciami o 

http://www.odkazprestarostu.sk/
http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/
http://www.odkazprestarostu.sk/
http://www.zilina.sk/vase-otazky
mailto:osobnosti@zilina.sk
http://www.zilina.sk/81/statut/
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nominovanej osobnosti môţete posielať do 30. apríla 2013 poštou: 

Mestský úrad v Ţiline 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Ţilina 

(na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI) alebo na e-mail: osobnosti@zilina.sk. 

Podrobnejšie informácie a prehľad ocenených osobností od roku 1995 nájdete na 

stránkach Mesta Ţilina v článku: Osobnosti mesta. 

 

 Koncom roka 2012 spoločnosť Kia Motors Slovakia darovala mestu Ţilina vozidlá 

Kia cee`d. Týmto darom prezident automobilky Eek-Hee Lee zdôraznil potrebu 

kvalitne a dostatočne zastrešiť mobilitu pri dobročinných aktivitách mesta. Nové 

automobily sa budú pouţívať pre potreby samosprávy na zabezpečenie viacerých 

sluţieb občanom, pri charitatívnych činnostiach a pomôţu zefektívniť aj rozvoz 

stravy pre seniorov. Tieto automobily zároveň prispejú k obnove vozidlového 

parku mesta Ţilina, ktorý je, pokiaľ ide o ţivotnosť a počet vozidiel, pre výkon 

samosprávy neuspokojivý. Mesto Ţilina víta, ţe podnikateľské subjekty pôsobiace v 

Ţiline a okolí podporujú činnosť samosprávy aj takýmto spôsobom. Ide o dobrý príklad 

vzájomnej spolupráce medzi mestským úradom a firmami v ţilinskom regióne. 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia je svedomitým partnerom v regióne a dlhodobo sa 

správa ako spoločensky zodpovedný podnik. Filantropické aktivity sú zamerané na 

zvýšenie kvality ţivota v ţilinskom regióne prostredníctvom podpory mobility pre 

znevýhodnených, environmentálnych a bezpečnostne–preventívnych projektov, 

podpory vzdelávania, kultúrnych podujatí a prezentovanie dobrovoľníctva ako formy 

sociálnej a environmentálnej pomoci. 

  

 Mesto Ţilina, v spolupráci so zdruţením výrobcov elektrospotrebičov pre 

recykláciu – Envidom, zabezpečuje vo všetkých mestských častiach zber starého 

elektroodpadu, ktorý môţu občania bezplatne priniesť v určenom čase na stojiská, 

rozmiestnené po celom meste. Za elektroodpad sa povaţujú najmä chladničky, 

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

V sobotu 16. marca 2013 sa uskutoční zber elektroodpadu v týchto mestských 

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

Lúčka, Bytčica, Bánová, Závodie, Rosinky, Trnové, Stráţov a Ţilinská Lehota.            

V sobotu 23. marca 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. Podrobný harmonogram a rozpis stojísk nájdete na oficiálnych stránkach 

Mesta Ţilina: www.zilina.sk v rubrike Spravodajstvo, na informačnej tabuli pred 

budovou Mestského úradu v Ţiline, vo vozidlách MHD ako aj v regionálnych médiách. 

Zberné dvory fungujú celoročne. Občania Ţiliny (po predloţení preukazu totoţnosti) 

majú počas celého roka moţnosť bezplatne doniesť 500 kg objemných odpadov do 

dvoch ţilinských zberných dvorov. Ide napr. o nábytok, chladničky, televízory, 

pneumatiky, akumulátory, elektroniku, bytové jadrá a ďalšie nadrozmerné odpady. 

 zberný dvor v Povaţskom 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 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.) 
 

 Mesto Ţilina Vás pozýva na slávnostnú prezentáciu knihy „Ţilina 700 rokov. 

Príbehy jedného mesta“, ktorá sa uskutoční na Radnici mesta Ţilina v utorok 26. 

marca o 17.00 hod., za účasti autorského kolektívu, primátora mesta Ţilina – Igora 

mailto:osobnosti@zilina.sk
http://www.zilina.sk/156/osobnosti/
http://www.zilina.sk/
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Chomu, predstaviteľov ţilinských kultúrnych inštitúcií a širokej verejnosti. 

Reprezentatívna kniha, ktorú vydalo Mesto Ţilina v roku 2012, je prihlásená aj do 

súťaţe Kniha Horného Povaţia 2012. 
 

„...V roku 2012 uplynulo 700 rokov od prvej písomnej 

zmienky o Žiline ako o meste. Naši predkovia, 

podobne ako dnes my, stáli pred neľahkými 

rozhodnutiami, ktoré menili mesto. Nie každá voľba 

bola slobodná a dobrovoľná, často krát museli 

rozhodovať pod tlakom udalostí, ktoré presahovali 

rámec mesta a ktoré nemohli ovplyvniť. Dôsledky 

niektorých rozhodnutí boli viditeľné už za krátky čas, 

inokedy bol medzník v živote mesta sotva badateľný a 

správnosť (alebo nesprávnosť) voľby si obyvatelia 

mesta uvedomili až po mnohých rokoch. 

 

Sedem kapitol tejto knihy spolu s úvodnou kapitolou o 

vzniku a záverečnou kapitolou o budúcnosti mesta má 

najmä Žilinčanom jednoducho pripomenúť, že žijú v 

meste s bohatou históriou, že jeho súčasná podoba 

úzko súvisí s podobami minulými a že budovanie 

vzťahu s miestom, kde žijú, je spojené s poznaním 

slávnych aj neslávnych chvíľ mesta...“ 

kolektív autorov 

 

 

 Mesto Ţilina, v spolupráci s vedením materských škôl, spúšťa webové stránky 

niektorých materských škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre 

tieto stránky poskytla zdarma webový priestor spoločnosť MaM Multimedia, 

s.r.o.. Mesto tak vychádza v ústrety rodičom, aby získali on-line prehľad o činnosti 

materskej školy a dozvedeli sa aktuálne informácie o dianí v materskej škole, 

ktorú navštevuje ich dieťa. Na stránkach materských škôl, ktorých vedenie má 

záujem informovať rodičov on-line, nájdete nielen aktuality, oznamy (napr. prázdniny, 

prerušenie prevádzky materskej školy), pozvánky (na rodičovské zdruţenia), podujatia 

a kalendár akcií materskej školy, ale aj jej históriu, ciele, poslanie a zámery, a tieţ 

kontakty na kolektív materskej školy, činnosť Rady materskej školy alebo zoznamy 

ţiakov. Dôleţité sú určite i praktické informácie, ako napr. výbava škôlkara – 

potreby pre dieťa, poplatky alebo jedálny lístok školskej jedálne, či rôzne tlačivá: 

pre zápis dieťaťa, na prerušenie alebo ukončenie dochádzky, splnomocnenie na 

preberanie detí z MŠ, prípadne na poukázanie na 2% z dane. Ďalšími zaujímavými 

informáciami, ktoré môţu presvedčiť rodiča, či je uvedená materská škola tá pravá pre 

ich dieťa, môţu byť informácie o ponuke aktivít pre deti, ich denný poriadok alebo 

krúţková činnosť detí, či fotogalérie. Materské školy zverejňujú aj spoluprácu 

materskej školy, sponzorské dary a v neposlednom rade hospodárenie školy – zmluvy, 

faktúry a objednávky. Rodičia nájdu na stránkach rôzne odkazy pre deti na: 

„omaľovánky“, labyrinty, riekanky, on-line hry, hry na mobil, rozprávky a 

pracovné listy pre predškolákov. Stránky na niektoré ţilinské materské školy:  

 www.mszastranie.leafnet.sk 

 www.msbudatin.zilina.sk   

 www.msdedinska.zilina.sk 

 www.msstosky.zilina.sk 

http://www.mszastranie.leafnet.sk/
http://www.msbudatin.zilina.sk/
http://www.msdedinska.zilina.sk/
http://www.msstosky.zilina.sk/
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V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina je v súčasnosti 20 samostatných materských 

škôl a 6 materských škôl spojených so základnými školami, ktoré navštevuje 2 289 

detí. Viac informácií nájdete na: www.zilina.sk/57/skoly-a-skolske-zariadenia/. 

 

 Mestský úrad v Ţiline oznamuje občanom, ţe zamestnanci Mestského úradu v 

Ţiline budú v pracovných dňoch od 8.03. do 24.03.2013 doručovať do vlastných 

rúk rozhodnutia, ktorými Mesto Ţilina vyrubuje poplatok (za komunálny 

odpad) pre zdaňovacie obdobie 2013. Poplatok musí zaplatiť kaţdá fyzická 

osoba, ktorá má v Ţiline trvalý alebo prechodný pobyt, alebo uţíva 

nehnuteľnosť na území mesta. Poplatok je moţné zaplatiť v dvoch splátkach 

(do 30.04.2013 a do 31.08.2013) alebo naraz jednou splátkou. Občania môţu 

poplatok zaplatiť bezhotovostným prevodom, v hotovosti alebo platobnou 

kartou priamo v Klientskom centre Mestského úradu v Ţiline. „Suma, ktorú 

Mesto Ţilina týmto poplatkom získa, bude vyuţitá len na sluţby súvisiace s 

komunálnym a drobným stavebným odpadom. Všetkým občanom, ktorí si včas 

a riadne plnia svoje záväzky voči Mestu, ďakujem,“ povedal primátor mesta Igor 

Choma. Poplatok a podklady pre odpustenie poplatku podrobne stanovuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2012 o poplatku, ktoré nájdete na oficiálnych 

stránkach Mesta Ţilina www.zilina.sk v rubrike Samospráva/ VZN. Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 22/2012 (formát RTF, formát PDF) (o poplatku). 

 

8. 

Záver 
 

     Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

  

 V Ţiline dňa 08. 03. 2013                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  

http://www.zilina.sk/57/skoly-a-skolske-zariadenia/
http://www.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/114/vseobecne-zavazne-nariadenia/
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20121214104653.rtf
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20121214104653.pdf

