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Z á p i s n i c a 

zo 6. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 07. 06. 2012 

 

 

Prítomní:           JUDr. Hamalová (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnení: Mgr. Straňáková, p. Kostolný  

Neprítomní:       Ing. Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Bc. Groma, Mgr. Kašša  

Hostia:                nadpor. Janošík Mestská polícia v Ţiline 

 

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 do 07. 06. 2012 a na základe 

osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ 

s poslancami 

 

2. Informácia o vybavenosti podnetov občanov  

 

3. Aktuality 

 Bezplatné parkovanie počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného 

pokoja v parkovacích priestoroch Ţilinskej univerzity  

 Pre neplatenie nájomného v mestských bytoch exekúcia a vysťahovanie 

 Máme Európsku cenu Zlatú Europeu 

 Zahraničné aktivity ţilinskej radnice  

4. Záver 

 

1. 

Uznesenie č. 19/2012 
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 03. 05. 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. Elektronicky dňa 21. 05. 2012 Miro Beňuš:  

Urgoval vybavenie svojho podnetu uvedeného v zápisnici výboru MČ č. 4 Vlčince           

zo dňa 03.05.2012, bod  č. 1. programu v uznesení č. 18/2012 uvedeného pod bodom     

č. 4. vo veci detského ihriska na ul. Jána Vojtašáka. 

 

Odpoveď:  

Výbor MČ č. 4 Vlčince konštatuje, ţe zatiaľ MsÚ zaujal stanovisko k jednotlivým 

podnetom uvedených v zápisniciach výboru do apríla 2012. Zároveň výbor MČ  

elektronicky informoval autora podnetu o prebiehajúcej pasportizácii územia mesta.  
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2. Ingrid Mišková, Tatranská 3, elektronické podanie na spoločnú adresu dňa 21.05.2012: 

 Chcela by som sa opýtať, dokedy budeme mať takúto zlú situáciu na cestách. 

 Cesta zo Soliniek na Vlčince je v poobedňajších hodinách väčšinou preplnená.  

 Kriţovatka pri obchode NAY, keď idete z Matice slovenskej a chcete odbočiť 

vľavo, tak je to tieţ niekedy veľký problém. Nebolo by moţné dorobiť na týchto 

kriţovatkách kruhový objazd? Myslím si, ţe aj šoféri trolejbusov by sa tomu 

potešili, keby nemuseli tak dlho stáť v rade.  

 Smer z Rosinskej cesty na Vlčince, nemohli by tu namontovať retardér, ktorý by 

spomalil rýchlych šoférov alebo kruhový objazd? 

 Budete robiť niečo s detskými ihriskami, ktoré sú v kritických stavoch? 

Ja som uţ dávnejšie písala bývalej poslankyni za Vlčince ohľadne ihriska na 

Tatranskej ulici 1-3, pani sa prišla pozrieť, skonštatovala, ţe to bude veľmi drahé, 

odporučila mi, aby som si zohnala nejakého sponzora. Tak nám tu prisľúbila aspoň 

dve lavičky, ale ani tie nám nedali. Vopred Vám všetkým ďakujem za čas, ktorí 

budete venovať mojej ţiadosti a verím, ţe sa niečo v blízkej dobe aj zmení. 

3. Elektronické podanie zo dňa 22.05.2012 vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

Martinská 1621/14,15,16, 010 08  Ţilina 8: 

 

Poslancom volebného obvodu č. 4 prostredníctvom predsedu JUDr. Gabriely Hamalovej, 

Ţiadosť o vykonanie miestneho šetrenia. Ţiadame Vás o vykonanie miestneho šetrenia 

bytu vo vchode č. 15, na prízemí s číslom bytu 18, vlastník podľa LV č. 4966 Radoslav 

Klago, nar. 25.01.1975, Tulská 2979/25, 010 08 ZILINA 8. Jeho adresa v našom vchode 

je: Radoslav Klago, nar. 25.01.1975, Martinská 15/18, 010 08  Ţilina 8, ktorý si 

neštandartne umiestnil na fasádu budovy klimatizáciu! Toto klimatizačné zariadenie 

umiestnil bez akéhokoľvek ohlásenia, oznámenia, povolenia!!! Vlastník Klago 

nekontaktoval ani správcu bytového domu a nemá ani súhlas nadpolovičnej väčšiny 

vlastníkov podľa zákona č. 367/2004 Z. z.. Keďţe si túto klimatizáciu nainštaloval, ešte 

k tomu na neštandartné miesto (nie pod svoje okná, ale pod okná susedov), nevyzval 

hlavne dotknutých susedov, ktorým prevádzka klimatizačného zariadenia zasahuje do ich 

verejných a aj súkromných záujmov a práv!!! Ide hlavne o neznesiteľný hluk a vibrácie, 

potom o vyfúkavaný vysokohorúci vzduch klimatizačného zariadenia, tento vzduch aj 

niekedy zapácha. Voda z tohto klimatizačného zariadenia voľne tečie na stenu budovy, 

kde táto plesní, len teraz po zateplení to nie je aţ tak vidno, a vlastne aj pri tom 

zateplovaní bol problém s týmto klimatizačným zariadením! Preto dotknutí susedia sú 

pomaly cez viac ako 3 roky obmedzovaní v otváraní a vetraní oknami, vibráciami 

a hlukom!!! A keďţe prevádzka zariadenia ide nepretrţite, tak to je počas celých 24 

hodín, keď sa zapína – cez deň, skoré ranné hodiny, neskoré večerné hodiny! A pritom 

vlastník Klago by si mohol celé klimatizačné zariadenie umiestniť pod svoje okná tak, 

ako sa to beţne umiestňuje tak, ako je to aj na okolitých panelákoch. A bolo by po celom 

dlhoročnom obmedzovaní, s krorým doteraz nedokázal nikto nič urobiť!!! Pri miestnom 

šetrení Vám môţe bliţšie informácie poskytnúť aj najviac obmedzovaná vlastníčka 

Marta Putnová, r. Hlaváčová, nar. 08.12.1948, Martinská 15/17, 010 08 Ţilina 8, ktorú 

môţete aj o výsledku šetrenia a navrhnutých opatreniach informovať. Informovať 

o celkovom výsledku môţete informovať aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

formou oznamu vo vchode č. 15 na Martinskej ul. 1621 a taktieţ aj správcu bytového 
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domu Bytterm s.s., Saleziánska 4, 010 77 Ţilina a Stavebný úrad Ţilina.  

 

Odpoveď MsÚ:  

 JUDr. Jakub Ulaher, vedúci odboru právneho a majetkového: „Ja osobne to vidím na    

vykonanie ŠSD stavebným úradom...“ 

 Ing. Jozef Oswald, vedúci odboru stavebného: „ Samozrejme je to záleţitosť 

stavebného úradu. Bude vykonaný Štátny stavebný dohľad a podľa výsledku bude 

stavebný úrad konať v zmysle stavebného zákona.“ 

 Ing. Mária Mládenková: „Pán Radoslav Klago dňa 20.09.2011 ohlásil stavebnému 

úradu stavebné úpravy – montáţ technického zariadenia - klimatizačnej 

jednotky a satelitnej antény. K ohláseniu predloţil súhlas nadpolovičnej väčšiny 

vlastníkov bytov. Oznámenie k ohláseným stavebným úpravám bolo vydané 

26.09.2011 pod č. 25891/2011-48741/2011-OS – MLA.  Na základe  sťaţnosti 

vlastníkov bytov na hluk, vibrácie a poškodzovanie omietky  bude vykonaný 

štátny stavebný dohľad, o výsledku ktorého Vás budeme informovať. 

 

4.  Pani z ul. Fatranská, dňa 07.06.2011: poukázala na problém parkovania v miestach       

oproti reštaurácie Panelák na ul. Karpatská, kde parkujú sluţobné motorové 

vozidlá, pi-cappy, dodávky, nákladné autá a osobné vozidlo vlastníci bytov 

nemajú kde zaparkovať po príchode domov z práce. 

 

5.    Pán Obrcian, ul. Černovskká: 

Opäť ţiada obnoviť detské pieskoviská na Vlčincoch I. tak, ţe betónové obrubníky     

bloţiť drevom. 

Vo veci jeho ţiadosti o rozšírenie chodníka do pekárne „Ďuroška“ zatrávňovačkami ho 

informoval nadpor. Janošík, príslušník Mestskej polície v Ţiline, ţe v tejto veci osobne 

rokoval s pánom Ďuroškom, ktorý bude upravovať tento chodník, aby nedošlo 

k poškodzovaniu zelene v prípade dovozu a odvozu tovaru do predajne.  

 

6.   Pán Bohovič: 

 Ţiadal vyčistiť most, ktorý vedie nad ul. Obchodnú a je spojnicou pre chodcov od 

ul. Timravy do priestorov starého obchodného centra, od nánosov soli a štrku ešte 

zo zimného obdobia. 

 Vo veci zákonnej úpravy vodenia psov a preukazovaním sa občianskym preukazom 

okamţite informoval nadpor. Janošík z Mestskej polície Ţilina. 

 

7.   Pani z paneláku ul. Ľ. Fullu: 

 V podniku Zepelín poţaduje určiť záverečnú hodinu do 21.00 h alebo 22.00 h, 
pretoţe ide o prevádzku otvorenú „nonstop“, zo zariadenia vychádzajú opití, ktorí 

hlukom, kričaním, hádkami, močením, kopaním do smetných košov, vyhadzovaním 

smetí zo smetných košov rušia nočný pokoj ľuďom v okolitých panelákoch. 

Porovnala s touto skutočnosťou blízke reštauračné zariadenie Tulák, v okolí ktorého 

je čisto, vyzametané a  kde  uţ o 22.00 h je nočný pokoj. Je potrebné s touto vecou 

sa zaoberať, nakoľko v tesnej blízkosti okolitých panelákov sú štyri reštauračné 

zariadenia, ktoré by mali rešpektovať uţ len to, ţe sú umiestnené v obytnej zóne. 

     V danej veci ju informoval nadpor. Janošík, príslušník Mestskej polície Ţilina, 

aby v prípade rušenia nočného kľudu, znečisťovania verejného priestranstva alebo 

narúšanie občianskeho spolunaţívania, ihneď vec telefonicky oznámila Mestskú 

políciu na č.  159.   
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 Poţaduje opravu schodov na novom cintoríne, nad ul. Kvačalova. Ďalej 

poukázala na to, ţe schody sú upravené len po kancelárie, poţaduje chodníky medzi 

hrobami aspoň 0,½ m šírky, v prípade kosenia je potrebné odstrániť nakosenú trávu 

z hrobov, je to nedôstojné.  

       

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:  1 

                Proti: 0 

                Zdržal sa: 0 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní): 

Za: 4 (Ing. Bačík, Mgr. Straňáková, Bc. Groma, p. Kostolný)  

Proti:  0             

Zdržal sa:  0 

 

2. 

Uznesenie č. 20/2012 
k informácii o vybavenosti podnetov občanov v roku 2012 

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie nasledovné  informácie o vybavenosti  podnetov: 

 
1. Pán Štanský, ul. Martinská, elektronicky dňa 20. 04. 2012: 

Vykonávam aj domového dôverníka Martinská 1620 a ľudia sa ma pýtajú, či by sa 

nedali odkúpiť pozemky na Vlčincoch na účel parkovania áut. Je nejaký zámer mesta, 

ktorý by to umoţnil?  

Odpoveď MsÚ:  

JUDr. Jakub Ulaher, vedúci odboru právneho a majetkového: „Bolo by dobré sa obrátiť 

priamo na oddelenie architektúry mesta, nakoľko kaţdú ţiadosť o odpredaj mestského 

pozemku posudzujú architekti mesta, t.j. práve oni môţu povedať, či by bolo v záujme 

mesta nejaký konkrétny pozemok odpredať.“ 

 

2. Ing. Frajtová, ul. Pittsburgská: 

 Opätovne upozornila na problém bilbordov, ktoré bránia výhľadu na scenériu mesta 

a jej okolia. Napočítala 43 bilbordov na trase od Štefánikovho námestia smerom na 

ul. Predmestskú, ul. Košickú k Tescu, ďalej smer na Vlčince pozdĺţ ul. Cyrila 

a Metóda napočítala 7 bilbordov. Poukázala, ţe sú ešte predvolebné plagáty 

osobností, ktorí kandidovali do volieb.  

      Odpoveď MsÚ:  

      JUDr. Jakub Ulaher, vedúci odboru právneho a majetkového: Pomohlo by nám 

zaslanie informácie, bez riadnej a detailnej pasportizácie všetkých reklamných 
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zariadení v meste v podstate nemôţeme 100%-ne identifikovať ich polohu. Na tejto 

pasportizácii sa však uţ pracuje.“ 

 Vo veci parkovania.  

Odpoveď MsÚ OD: „Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní na 

sídliskách. Sú dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované parkovanie na sídliskách – 

spoplatnené, ale diferencovať cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, 

právnickú osobu, prvé vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť moţnosť parkovania  v 

noci pre firemné vozidlá v časoch od 18.00 – 06.00 hod. na verejných parkoviskách. 

Potom sa automaticky naplnia tieto podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie 

takýchto garáţí. Je to napr. aj sídlisku Hájik. Parkovacie zakladače sú prázdne a 

kaţdý parkuje na ulici.“ 

 

 Vo veci separovaného odpadu.  

           Odpoveď MsÚ OŢP: 

Na kaţdej nádobe na separovaný zber je označenie a popis obalov, ktoré sa tam 

môţu vhadzovať a ktoré tam nepatria. Všetko je to ale o prístupe niektorých ľudí.“  

            

3. Pán Bohovič:  

 Od „Čínskeho múru“ do Kauflandu alebo do Obchodného centra, vedľa ul. 

Varšavskej, ani po ul. Ľublanskej nie sú odpadové koše. Sú to chodníky, vedľa 

ktorých je veľa smetí, pretoţe vedľa nich nie sú odpadové koše a to aj napriek tomu, 

ţe pri Slovanskej ceste sú kontajnery. Zároveň poukázal na to, ţe odpadové koše pre 

psíčkarov sú rozlámané a prevrhnuté. 

     Odpoveď MsÚ OŢP: „Patrí pod odbor dopravy.“ 

 

 Vo veci osadenia betónových stĺpov. 

               Odpoveď MsÚ OD: „Uvedený stĺp bol niekoľkokrát v minulosti odstránený 

            nezistenou osobou, teda je predpoklad, ţe to bude aj pri osadení betónových 

            zábran.“ 

 

 Vo veci odstránenia lavičky. 

Odpoveď MsÚ OD: „Na odstránenie lavičky ţiadame súhlas väčšiny nájomníkov z      

okolitých vchodov.“ 

 

 Vo veci cyklistov ohrozujúcich chodcov.  

Odpoveď MsÚ OD: „Pri podozrení zo spáchania priestupkov odporúčame 

kontaktovať Mestskú políciu, chodníky určené len pre peších nie sú určené pre 

ostatných účastníkov, teda aj cyklistov.“ 

4.  Pán Obrcian, ul. Černovská: 

 

 Chodník pre chodcov do pekárne „Ďuročka“ od ul. Černovská pozdĺţ ul. Cyrila 

a Metóda treba rozšíriť zatrávňovačkami z dôvodu rozrýpania zelene okolo 

chodníka, alebo dať zákaz prejazdu k pekárni.  

      Odpoveď MsÚ OD: „ Rozšírenie chodníka vyuţitím zatrávňovačov sa neuvaţuje.“ 

 

 Vo veci orezania stromov, v korunách ktorých sú lampy.  
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Odpoveď MsÚ OŢP: „Nie je moţný taký orez zrealizovať, podľa nášho názoru, 

osvetlenie je tam zbytočné.“ 

 

 Na mostoch v oboch smeroch ul. Sv. Cyrila a Metoda treba opraviť obrubníky, 

pretoţe sú dolámané alebo chýbajú, z rozlámaných odpad na chodníku bráni 

riadnemu prechodu chodcov, hlavne s detským kočíkom je potrebné túto prekáţku 

prejsť vstupom na cestu, čo je veľmi nebezpečné. 

            Odpoveď MsÚ OD: „Obrubníky sa opravujú - vymieňajú v rámci opravy chodníky. 

            Vzhľadom na finančné náklady to nie je moţné realizovať. 

 Poţaduje  naniesť „asfaltový koberec“ na chodník medzi ul. Černovskou, vchody 6 

aţ 11 a ul. Cyrila a Metóda. 

Odpoveď MsÚ OD: „V roku 2012 sa s uvedenou investíciou neuvaţuje, 

poţiadavka je evidovaná do budúcich období.“ 

 Poţaduje dopravnú značku „Zákaz státia“ pre ul. Černovská 4 aţ po ul. Svorada, ide 

o pravú stranu. 

           Odpoveď MsÚ OD:  „ODI PZ SR nedalo súhlas na uvedené dopravné určenie.“ 

5. Podnet pani z paneláku ul. Ľ. Fullu, Vlčince I. vo veci úpravy stromov a kríkov ul.   

Poštová: 

         Odpoveď MsÚ OŢP: „ Vyriešené.“ 

6. Pán Kováčik vo veci parkovania na Slovanskej ceste a pán z ul. Tulskej vo veci 

parkovania: 

Odpoveď MsÚ OD: „Momentálne prebiehajú diskusie o zmenách v parkovaní na 

sídliskách. Sú dve moţnosti, 1. Zaviesť regulované parkovanie na sídliskách – 

spoplatnené, ale diferencovať cenu podľa toho, či sa jedná o fyzickú osobu, právnickú 

osobu, prvé vozidlo, ďalšie vozidlá. 2. Obmedziť moţnosť parkovania  v noci pre 

firemné vozidlá v časoch od 18.00 – 06.00 hod. na verejných parkoviskách. Potom sa 

automaticky naplnia tieto podzemné súkromné garáţe a zvýši sa vyuţitie takýchto 

garáţí. Je to napr. aj sídlisku Hájik. Parkovacie zakladače sú prázdne a kaţdý parkuje 

na ulici.“ 

 

7. Mladá maminka, ul. Berlínska poţiadala o vybudovanie detského ihriska medzi 

panelákmi ul. Berlínska a ul. Ľublanská. Poukázala na to, ţe by stačilo aj vyasfaltovať 

starú asfaltovú plochu, nie však dlaţbou z dôvodu bezpečnosti, stačí štrk alebo guma, 

niečo podobné ako má vybudované občianske zdruţenie na ul. Trnavská. 

       Odpoveď MsÚ OD: „Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá rozpočtom.“ 

8. Darina Sopóciová, ul. Fatranská, vo veci nefunkčného osvetlenia.  

    Odpoveď MsÚ OD: „Jedná sa o investičnú činnosť, ktorá nie je krytá rozpočtom.“ 

9. Eva Páterová, ul. Pittsburgská, Bulharská cesta, vo veci zimnej údrţby chodníkov.  

    Odpoveď MsÚ OD: „V zimnej sezóne 2012/2013 prehodnotíme plány zimnej údrţby 

aj na základe podnetov občanov v spolupráci s poslancami za dané volebné obvody.“ 

 

10. Pán Igor Zelný, ul. Nanterská:  
Na ul. Slovanskej, ktorá je mimoriadne úzka, vo veci úpravy odstavnej plochy pre 

kontajnery komunálneho a triedeného odpadu, navrhuje odstrániť topoľ a rozšíriť 
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plochu o 1 m na chodníky, aby človek, ktorý vysýpa odpad nemusel stáť na ceste, ide o 

riešenie na predchádzanie dopravným nehodám a kolíziam so stretom auta s človekom. 

Zároveň navrhuje cestu upraviť o spomaľovacie pruhy, prípadne vodorovné 

dopravné značenie prechodu pre chodcov v spolupráci s DI PZ SR.  
Odpoveď MsÚ OD: „ODI nesúhlasí s navrhovanou úpravou z hľadiska parametrov 

komunikácie.“ 

3. 

Aktuality 

 
 Ţilinská univerzita v Ţiline umoţní počas víkendov, štátnych sviatkov a dní 

pracovného pokoja bezplatné parkovanie na pozemných parkoviskách vo svojom 

areáli na Veľkom dieli. Tento ústretový krok určite ocenia všetci návštevníci 

blízkeho Lesoparku Chrasť, pri ktorom je len menšie, kapacitne nepostačujúce 

parkovisko. Dôvodom ústretovosti Ţilinskej univerzity je aj nepostačujúca kapacita 

parkoviska pri lesoparku Chrasť a snaha o bezpečnosť vodičov a chodcov v danej 

lokalite, na ktorú bude dohliadať aj Mestská polícia Ţilina. 

       Postup pri parkovaní v areáli Ţilinskej univerzity 

Informácie o postupe pri parkovaní v areáli Ţilinskej univerzity sú uvedené na kaţdom 

parkovacom stojane. Prvým krokom je vyzdvihnutie si parkovacieho ţetónu zo stojana 

pri rampe pri vjazde na parkovisku a jeho opätovné vhodenie do stojana pri výjazde. 

Parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest je zakázané, prevádzkovateľ 

parkoviska si vyhradzuje právo vozidlo parkujúce mimo vyznačených parkovacích 

miest bezodkladne dať odtiahnuť na náklady a riziko drţiteľa vozidla. Prevádzkový 

poriadok a návod na obsluhu parkovacích zariadení s parkovacím ţetónom nájdete na: 

http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?menu=170&ver=sk&sub=park.html. 

 Neplatičom nájomného mestských bytov hrozí exekúcia a vysťahovanie. Ţilinská 

radnica hľadá razantnejšie riešenie voči neplatičom a dlţníkom, ktorí dlhujú 

Mestu na nájomnom vyše 700 000 €, čo prispieva k vysokej zadlţenosti Mesta. 

Najväčší dlţníci budú písomne vyzvaní k uhradeniu pohľadávky. Ak ani po písomnej 

výzve neuhradia svoje záväzky voči Mestu, pristúpi Mestský úrad v Ţiline k 

vymáhaniu pohľadávok súdnou cestou v podobe platobných príkazov. Ak ani po tomto 

konaní dlţník neuhradí svoj záväzok, pristúpime k exekúcii a vysťahovaniu 

z mestských bytov. „Mesto je v individuálnych prípadoch ochotné pristúpiť aj na 

splátkový kalendár. Je však potrebné zdôrazniť, ţe splátkový kalendár je právny 

inštitút, kedy sa dlţník zaväzuje uhrádzať svoj záväzok voči Mestu pravidelnými 

splátkami a v prípade porušenia tejto dohody o splátkach vyplývajú z toho ďalšie 

právne dôsledky pre dlţníka,“ zdôraznil primátor mesta Igor Choma. Neplatiči si 

komplikujú aj prípadnú moţnosť odkúpenia bytu, pretoţe hoci uhradia celú dlţnú 

čiastku, Mesto podpíše nájomnú zmluvu s nimi uţ len na dobu určitú. Občan si môţe 

odkúpiť byt len vtedy, ak má nájomnú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú. 

  Tohtoročné Staromestské slávnosti sa zapísali do histórie aj tým, ţe mesto Ţilina 

získalo Európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť -  Zlatú Europeu, ktorú 

udeľuje Európska únia umenia. Európska únia umenia udelila cenu mestu Ţilina, 

ktoré ako mesto svojim umením a kultúrnymi aktivitami pozitívne obohacuje svoje 

okolie i vzdialené končiny sveta. Udrţiava tradície ako Staromestské slávnosti, 

Carneval Slovakia, Stredoeurópsky festival koncertného umenia a mnohé ďalšie 

aktivity. Umelecké kolektívy zo Ţiliny, ako napr. Štátny komorný orchester alebo 

http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?menu=170&ver=sk&sub=park.html
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folklórny súbor Rozsutec, reprezentovali slovenské umenie nielen v celej Európe, ale aj 

inde vo svete (Japonsko, Brazília). Mesto Ţilina významne prispieva k vzájomnému 

poznávaniu a zbliţovaniu rozmanitých svetových kultúr. Z Európskych miest túto cenu 

získali mesto Stuttgart a Praha. Európska únia umenia pokladala za vhodnú príleţitosť 

odovzdať túto prestíţnu cenu primátorovi mesta Ţilina Igorovi Chomovi v tomto roku, 

kedy si mesto Ţilina pripomína 700 rokov od prvej písomnej zmienky o Ţiline ako 

o meste. Igor Choma, primátor mesta prevzal z rúk viceprezidenta Európskej únie 

umenia Martina Ratolístka sošku Zlatá Europea. Mesto Ţilina ju získalo v tvrdej 

zahraničnej konkurencii. Autorom sošky Zlatá Europea je akad. sochár Štefan Pelikán, 

ktorý sošku zhotovil bez nároku na honorár. 

 Počas uplynulých dní mesto Ţilina navštívili vzácni hostia z veľvyslanectiev 

v Slovenskej republike a partnerských miest. Primátor mesta Igor Choma prijal 

na Radnici mesta Ţilina oficiálne delegácie z veľvyslanectva Japonska 

v Slovenskej republike, Ruskej federácie a Irackej republiky. Staromestských 

slávností sa zúčastnili predstavitelia partnerskej Mestskej časti Praha 15 

a predstavitelia Európskej únie umenia z Českej republiky a z Ukrajiny. 

4. 

Záver 

 

     Predsedkyňa výboru poďakovala nadpor. Janošíkovi, príslušníkovi Mestskej polície 

v Ţiline za aktívnu účasť v celom I. polroku roka 2012 a prítomným občanom za 

podnety a za uznanie práce v územnom obvode Vlčince. Zároveň upovedomila 

prítomných, ţe v čase školských prázdnin júl, august, zasadnutie poslaneckého výboru 

sa nebude konať a najbliţšie zasadnutie bude 06.09.2012. Následne ukončila dnešné 

zasadnutie.   

 

 

 V Ţiline dňa 11. 06. 2012  

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


