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Z á p i s n i c a 

zo 6. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince 

konaného dňa 07. 07. 2011 

 

 

Prítomní:            Gabriela Hamalová, Patrik Groma             

                            (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnená: Terézia Straňáková, Štefan Zelník, Bohumil Kostolný, Róbert Kašša                            

Neprítomní:        Branislav Bačík         

 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia výboru zo dňa 05. 05. 2011. 

 

2. 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. 07. 2011 a podnety na 

základe osobných kontaktov a konzultácií poslancov s občanmi, vrátane 

podnetov z dnešného zasadnutia výboru MČ s poslancami.  

 

3. Záver 

 

 

1. 

 

Uznesenie č. 31/2011 

ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia výboru zo dňa 05. 05. 2011  

 

Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie 

 

1. stanoviská k podnetom občanov na poslancov zaznamenané v bode 1. programu, 

uznesenie výboru MČ č. 23/2011, ktoré sú v riešení alebo podnety, ktoré občania 

vyhodnotili ako nevybavené: 

 

 Pán Ján Bek 

1. Pokračovať v jednaní na vybudovanie retardéru pred kriţovatkou 

     medzi panelákmi Tulská 6 a Tulská 7 

                    - predpoklad vybavenia veci v máji 2011 

                2. V rámci záruky reklamovať značenie cyklistických chodníkov na Hlbokej 

                    ceste 

                    - v rámci reklamácie je vec v riešení 

                3. Štrk na chodníkoch okolo reštaurácie Kazačok 

                    - potrebné opätovné odstránenie štrku 

 Podnet občana 

1. V akom štádiu je výstavba v medzibloku ul. Piešťanská? 

    - nevybavené 
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 Podnet pána Milana Obrciana 

1. Dobudovanie chodníka a osadenie zábradlia z ul. Černovská smerom na 

     ul. Sv. Cyrila a Metóda a ul. Pittsburská 

     - vybavené čiastočne, pretoţe zábradlie nie je osadené 

2. Výrub topoľov a odstránenie starej lipy rozdvojenej bleskom 

     - v mesiaci apríl mala byť vykonaná ohliadka 

3. Riešenie dopravnej situácie na Vlčince I., osadením dopravnej značky 

     „Zákaz zastavenia“ 

- konateľ spoločnosti REAL s.r.o. nepodal písomnú informáciu 

   v predmete veci 

 

 Podnet pána Petra Bohoviča 
1. Na ul. Varšavská bol vykopnutý stĺp, autá si skracujú cestu tým, ţe jazdia 

    po chodníku 

                            - nevybavený podnet 

 

 Podnet pána Vojtecha Ligasa 

1. Navrhuje vyuţiť vybetónované ihrisko na parkovanie, ktoré je na 

    Vlčincoch II. pri ul. T. Vansovej 

- riešenie podnetu malo byť v mesiaci máj 2011 

 

 Podnet pána Ing. Adalberta Uherchovicha 

1. Koľko stál prepoj cez ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská? 

    - s odpoveďou, ţe tento podnet nie je moţné riešiť, pretoţe ide 

      o poţiadavku na stavebný projekt, občania vyjadrili nesúhlas 

      s odpoveďou, nakoľko povaţujú oprávnenosť svojej otázky z dôvodu, ţe 

       prepoj bol financovaný z daní občanov  

 

 

2. stanoviská MsÚ v Ţiline k podnetom občanov v bode 3. programu, uznesenie 

    výboru MČ č. 25/2011 zo 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince, ktoré sa 

    konalo dňa 05. 05. 2011 nasledovne: 

 

 Podnet pána Obrciana  

1. V súvislosti s osvetlením ţiadal  urgentne zabezpečiť  opravu  jednej lampy na 

    Černovskej 6, pri ZŠ sv. Gorazda prostredníctvom firmy ŢIVO 

                   Stanovisko ODÚP č. 10: Oprava vykonaná.  

 

  Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská 

1. 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, ţe ulica je úzka. Osoba, ktorá vysýpa odpad musí 

    stáť na vozovke a hrozí nebezpečenstvo úrazu dopravnou nehodou. Ţiadal 

    vybudovať retardér, rozšíriť odstavnú plochu, umiestnenie kontajnerov v rámci 

    plánovanej úpravy Slovanskej ulice. V súvislosti s  týmto  upozornil, ţe majú 

    vedomosť o tom, ţe v bytoch býva viac osôb, častokrát nájomníkov, ktorí za 

    odpad neplatia, prípadne byt prenajímajú ďalším osobám zrejme nezákonne, 

    ktorí tieţ za odpad neplatia. Doporučuje v spolupráci so správcom obytných 

    domov vykonať kontroly uţívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť 

    príslušnému odboru MsÚ a daňovému úradu. 
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                   Stanovisko OŢP č. 3: V riešení.  

 

 Podnety pani Edity Šavelovej, Nám. Ľ. Fullu 20 

1. Ţiada dať cestu  na Vlčincoch 1 do pôvodného stavu -  pri Tuláku 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 Nám. Fullu 

     autá chodia po chodníkoch 

                       Stanovisko ODÚP č. 12: Bez vyjadrenia.  

2.  Ţiada predĺţiť chodník pri ceste z Vlčiniec I. do ŢILPO 

     Stanovisko ODÚP č. 13: Vzhľadom na finančnú situáciu mesta, tento rok 

                                               nie. 

3.  Opraviť schody pri autobusovej zastávke Poštová, na opačnej strane  

     od Pošty 8 smerom na sídlisko, idú sa rozsypať, rovnako aj v Celulózke, pri 

                       Colspedii, nikto ich neopravuje, kamene a suť - sú tam 2 roky. 

                       Stanovisko ODÚP č. 14: Schody na zastávke Poštová zrealizované. 

                                                                Ostatné realizácia v 2. polroku 2011   

 

 Podnety pána Bohoviča, ul. Varšavská 

1. Ţiada zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná 

            bytov. 

                      Stanovisko OŢP č. 4: Kde konkrétne?  

        2. Ţiada zabezpečiť označenie prechodu pre chodcov na Vlčincoch 4 pri 

            východe od Pošty 8 a kostola na Vlčincoch 4 smerom cez cestu k 

            výmenníkovej stanici na ul. Nécseya. Je veľmi frekventovaná, nedá sa tam 

            prejsť, je tam neprehľadná zákruta, ohrozuje chodcov, ktorí nemajú ako ináč  

            prejsť, ţiadalo by sa pre autá aj zrkadlo. 

                      Stanovisko ODÚP č. 15: Z dopravného hľadiska, nesúhlasné stanovisko.  

        3. Pri Kauflande,v časti  pred obchodom s nábytkom – „Black red White“ nie je 

            chodník, inak táto trasa má všade chodník pre chodcov. 

                      Stanovisko ODÚP č. 16: Nie je to pozemok mesta.  

 

 Podnety pána Vojtecha Ligasa  

1. V súvislosti s novými VZN ţiadal, aby okrem beţnej osvety boli tieto 

  informácie viac zverejňované. Navrhol, aby majiteľom psov boli zasielané 

  popri šekoch aj informácie, resp. výpis z VZN o ich povinnostiach a 

  sankciách. 

                      Stanovisko OE a OTaZV č. 2 a 19: Bez vyjadrenia.  

2. Ţiadal, aby mesto zohľadnilo pripomienky občanov k územnému plánu mesta.   

                      Stanovisko ÚHA č. 20: Mesta sa zaoberalo pripomienkami občanov 

                      a prerokovalo pripomienky komisií tak, ako napr. v komisii územného 

                      plánovania a výstavby dňa 07. 07. 2011.  

 

 Podnet pána Jaroslava Kriţana, Vlčince l, nám. Ľudovíta Fullu č.2 

1. Ţiada poslancov a mesto za obyvateľov sídliska Vlčince rešpektovať ich 

           protest proti umiestneniu „Spaľovne komunálneho odpadu“ v Teplárni, 

           odpad a dioxíny sú vysoko toxické, ţiadal hľadať miesto mimo Ţiliny. 

           Reagoval s občanmi na článok v Ţilinskom Echu zo dňa 25. 02. 2011, kde si 

           pisateľ článku o spaľovni odporuje. Doloţil 3 najzávaţnejšie argumenty proti 

           spaľovni v Ţiline: 

- Zlé klimatické podmienky Ţiliny. Na základe správy SHMÚ, Ţilina sa 
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nachádza v kotline, oblasť s najväčším počtom dní v roku s hmlou, 

zvýšenou vlhkosťou vzduchu, výskyt bezvetria aţ 60 %, pre znečistené 

ovzdušie sú veterné pomery v kotline  nepriaznivé. 

- Blízko Teplárne je ZŠ s MŠ, aj DSS pre deti a dospelých, priloţil aj 

protestný list, pripomienky k územnému plánu riaditeľky DSS pre deti a 

dospelých, 

- Kópiu listu, pripomienky k územnému plánu, ktoré predloţili ako protest 

občanov proti spaľovni, ktorí ţijú v bytovkách na ul. Nám. Ľ. Fullu,  

ul. Terézie Vansovej, ul. Piešťanskej. 

Stanovisko OŢP č. 5: Nevieme o tomto zámere.  

 

 Podnet Ing. Jacka 
1. Ţiada riešiť parkovacie miesta na ul. Černovská 

 Stanovisko ODÚP č. 17: Poţiadavka evidovaná, závislá od finančných 

 moţností mesta.  

 

 Podnet Ing. Galanského 
            1. Na ul. Sv. Svorada a Benedikta vybudovali sa parkoviská  smerom k domu,  

          z 2. strany nie sú urobené, je tam pravouhlá zátačka, treba predĺţiť 

          parkovisko, aby ľudia z ostatných barakov mohli parkovať aj smerom k nim, 

          nech sa stav trochu odľahčí. 

  Stanovisko ODÚP č. 18: Poţiadavka evidovaná, závislá od finančných 

  moţností.  

2. Ţiada, kvôli  mnoţstvám padajúceho popolčeka do ovzdušia,  aby inšpekcia 

 toto preverila. 

 Stanovisko OŢP č. 6: „Padajúci popolček do ovzdušia“, zrejme sa myslia 

 tuhé znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z komína. Tieto sú 

 merané kontinuálne AMS, stanovené limity Tepláreň dodrţiava. Škvára 

 a popolček z kotlov, zmiešané s vodou sú odvádzané na odkaliská, 

 k znečisťovaniu ovzdušia preto nedochádza.   

3. Prečo nepouţívajú veľký komín na uhlie, aby išli splodiny vyššie nad kopec, 

                ale pouţívajú malý komín na uhlie. 

 Stanovisko OŢP č. 7: Tepláreň vypúšťa spaliny cez niţší komín, ak sú 

 odsírené. Táto BAT technológia bola nainštalovaná cca dva roky na 

 zníţenie vypúšťania SO2 do ovzdušia. Cez vyšší komín sa vypúšťajú iba 

 spaliny bez odsírenia. Pre vypúšťanie odsírených spalín je vyšší komín 

 nevyhovujúci z dôvodu kondenzovania pár. Niţší komín spĺňa poţiadavky 

 platnej legislatívy a platných STN, EN. Mnoţstvo vypúšťaných 

 znečisťujúcich látok do ovzdušia je monitorované kontinuálne AMS. 

 O kaţdom prekročení emisných limitov je informovaná Slovenská 

 inšpekcia ţivotného prostredia, odbor IPKZ.    

 

II. doporučuje  

     MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, 

     aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru 

     MsÚ v Ţiline ku kaţdému 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, je 

     potrebné vychádzať z údaju bydliska osoby, ktorá podnet predkladá tak, ako 

     v prípade pána Bohoviča, ul. Varšavská. V prípade podnetu, ktorý poukazuje 



 5 

     na ţiadosť alebo na petíciu, ktorá je prílohou zápisnice, je potrebné, aby táto 

     príloha (ţiadosť alebo petícia) sa dostala na príslušný odbor, ktorý zaujíma 

     stanovisko k predmetu podnetu. 

 

Hlasovanie: Za: 2      

        Proti: 0  

        Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnených a neprítomných): Za: 2 (Kostolný,Straňáková))

                                                                                        Proti: 0 

                                                                                                  Zdržal sa: 3 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou.   

 

2. 

Uznesenie č. 32/2011  

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  vloţili do poštovej schránky v lehote do 06. 07. 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. Dňa 09. 06. 2011 Ing. Pavol Birčák osobne predloţil poslaneckému výboru 

petíciu bez označenia dňa, kedy bola petícia vyhotovená. Petícia je prílohou tejto zápisnice. 

Petícia za nepovolenie výstavby spaľovne na termické spracovanie odpadov, včítane 

nebezpečných v lokalite Horeváţie (v ÚPN-M Ţilina v časti zásady a regulatívy pre 

nakladanie s odpadmi) je podpísaná 28 občanmi, bytom ul. E. Nécseya 3, 010 08  Ţilina. 

Podpísaní občania, ktorým nie je ľahostajné ţivotné prostredie v ich lokalite, ţiadajú 

poslancov za MČ Vlčince, aby vykonali opatrenia na zastavenie výstavby spaľovne 

odpadov v tesnej blízkosti Ţilinskej teplárenskej, a.s.. Petíciu odôvodňujú nasledovne: 

 Spaľovňa tuhého komunálneho odpadu je navrhnutá v blízkosti centrálneho 

zdroja tepla (Ţilinská teplárenská, a.s.), ktorý je potencionálnym 

znečisťovateľom ţivotného prostredia. 

 Podľa štúdií Slovenského hydrometeorologického ústavu sa mesto Ţilina 

nachádza v kotline, v ktorej je po celý rok zvýšená relatívna vlhkosť 

vzduchu. Je to oblasť s najvyšším počtom hmlistých dní a veľmi 

nepriaznivými veternými pomermi v kotline s výskytom bezvetria aţ 60 %. 

 Plánovaná lokalita pre spaľovňu sa nachádza v tesnej blízkosti, početnosťou 

obyvateľstva, najväčšieho ţilinského sídliska – Vlčince, ktorého cca 30 000 

obyvateľov bude trpieť zhoršenými environmentálnymi podmienkami.   

 

            2. Dňa 09. 06. 2011 Ing. Pavol Birčák zároveň poukázal na skutočnosť, ţe budova 

Pošty 8 na Vlčincoch nemá vybudovaný prístup pre chodcov. Nie je tam ţiadny chodník 

určený pre chodcov. Chodci chodia na poštu cestou určenou pre motorové vozidlá, prípadne 

cez parkovisko pomedzi odstavené motorové vozidlá, čo je nebezpečné tak pre chodcov ako 

aj pre vodičov, ktorí hlavne pri cúvaní nemusia vidieť napr. malé dieťa za vozidllom. 
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  3. Pán Čepec, ul Fatranská 3 100 dňa 14. 06. 2011 elektronicky uviedol, ţe 

minulý rok prosil zamestnankyňu MsÚ v Ţiline, aby okolo bytového domu ul. Fatranská 

3100 bolo umiestnené niekoľko lavičiek tak, ako je to napr. pri vedľajšom paneláku. Keďţe 

sa nič neudialo, tak pri paneláku s cca 100 bytov majú jedinú spráchnivenú 30-ročnú 

lavičku pri pieskovisku. Je veľmi zvedavý, či dôjde k osadeniu lavičiek v tomto priestore.  

   

4. Ing. Jozef Gajdošík dňa 15. 06. 2011 elektronicky predloţil vo veci dopravnej 

situácie na Vlčincoch I. podnet, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Ţiada, aby mesto sa jasne 

vyjadrilo, či chce pokračovať vo verzii vypracovaného projektu alebo ponúkne iný variant. 

Dopravná situácia, hlavne na styku ul. Černovskej a ul. Sv. Svorada a Benedikta (pri 

Tuláku), je neúnosná, a preto jej riešenie je veľmi naliehavé. V podnete poukázal na to, ţe 

v danej veci sú len dve riešenia: 

 Rozšíriť cestu popri blokoch C, D a časti B vybudovaním nových 

parkovacích miest. 

 Vybudovať druhý vstup z ul. Sv. Cyrila a Metóda na Černovskú, 

prepojiť ul. Sv. Gorazda a ul. Sv. Svorada a Benedikta (poza DSS) 

a zjednosmerniť dopravu.  

Druhý variant bol projekčne pripravený a boli naň vyčlenené 

prostriedky v rozpočte na rok 2011. Stretol sa však s odporom bloku E, 

preto sa nezrealizoval. Poslanec Groma má o tom prehľad. Paslanec 

Bačík ako konateľ Ţilina Realu by mal o projekte vedieť, pretoţe ho 

táto firma vypracovala.  

 

5. Ing. Jozef Gajdošík dňa 24. 06. 2011 elektronicky podal podnet, podľa ktorého 

opätovne poţaduje rozšíriť kontaktné údaje poslancov Kaššu a Zelníka o telefonické 

spojenie a adresu bydliska. Podnet odôvodňuje tým, ţe nie kaţdý občan (hlavne starší) má 

internet alebo mobil, a preto ich kontaktné údaje sú na stránke výboru MČ nedostatočné.  

 

Uvedení poslanci boli okamţite v uvedený deň upozornení na tento podnet. 

Obratom MUDr. Štefan Zelník doplnil  svoje kontaktné údaje sídlo a telefón, Mgr. Róbert 

Kašša doplnil údaj o telefonický kontakt. Tieto údaje boli následne zverejnené na webovej 

stránke mesta za výbor č.4 Vlčince. 

 

6. Pán Jaroslav Kriţan, Vlčince l, nám. Ľudovíta Fullu č. 2 sa zúčastnil dnešného 

zasadnutia so záujmom ako sa naloţilo s jeho podnetom, ktorým ţiada rešpektovať protest 

obyvaťeľov sídliska Vlčince proti umiestneniu Spaľovne komunálneho odpadu v Ţilinskej 

teplárni. Prítomní poslanci vysvetlili postup Mesta pri zabezpečovaní jednotlivých podnetov 

vo veci riešenia odpadu, ktorý prebieha v tomto čase s predpokladom do septembra tohto 

roku. Následne bude prebiehať výber najvhodnejšieho riešenia nakladania s odpadom a jeho 

likvidácie. 

      

 Výbor MČ Vlčince 

 

I. doporučuje 

 

     MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, 

     aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru 

     MsÚ v Ţiline ku kaţdému 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 
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     veci, je potrebné vychádzať z údaju bydliska osoby, ktorá podnet predkladá.  

     V prípade podnetu, ktorý poukazuje na ţiadosť alebo na petíciu, ktorá je 

     prílohou zápisnice, je potrebné, aby táto príloha sa dostala na príslušný odbor, 

     ktorý zaujíma stanovisko k predmetu podnetu. 

 

Hlasovanie: Za: 2 

        Proti: 0  

        Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnených a neprítomných): Za: 2 (Kostolný, Straňáková)

                                                                                        Proti: 0 

                                                                                                  Zdržal sa: 3 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou.  

  

 

 

    Záver  

          Prázdninové obdobie, ktoré je spojené s čerpaním dovoleniek sa podpísalo na účasti 

poslancov na zasadnutí, ako aj na účasti občanov. Preto zasadnutie prítomných poslancov 

bolo vedené s Pánom Kriţanom a jeho priateľom vo veci likvidácie komunálneho odpadu 

a akútneho riešenia dopravnej situácie na Vlčincoch I.. Zasadnutie bolo vedené v priateľskej 

atmosfére a následne ukončené.  

 

V Ţiline dňa 11. 07. 2011 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                                         predseda výboru 

 
 


