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Z á p i s n i c a 
z 10. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 07. 11. 2013 

 

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

                     p. Bohumil Kostolný (podľa prezenčnej listiny) 

Neprítomní:  Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša  

Hostia: Mestská polícia v Žiline, 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  vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia 

výboru do 07.11.2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom 

zasadnutí výboru MČ s občanmi 

2. Aktuality 

 Cintoríny v Žiline 

 Stojiská zberných nádob na separovaný odpad 

 Cyklodoprava v Žiline 

 Časť Lesoparku za Karpatskou ulicou pri domove dôchodcov a tenisových 

kurtoch  
 Mesto Žilina získalo druhé miesto za dynamiku rozvoja 

 16.11.2013 zber starých a opotrebovaných pneumatík  

3. Záver  
1. 

Uznesenie č. 28/2013 
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu 

výboru, podnetov doručených jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, 

podnetov, ktoré občania  vložili do poštovej schránky, ústnych podnetov pri 

osobných kontaktoch s poslancami od posledného zasadnutia výboru do dnešného 

dňa, vrátane podnetov z dnešného zasadnutia výboru MČ s občanmi  

 

1. Elektronický podnet zo dňa 29.10.2013 vo veci úpravy detského ihriska: 
Chcel by som poukázať na stav detského ihriska na Vlčincoch 2 (medzi Ústeckou 

a Pittsburskou). Na to, že to patrí medzi najväčšie sídliská v Žiline, tak to vyzerá 

dosť biedne. Bolo by potrebné niečo podniknúť voči vandalom. Ja neviem, oplotiť 

ihrisko, ...., možno častejšie hliadkovanie mestskej polície ... . Je dosť smutné, keď 

prídete na detské ihrisko a musíte dieťaťu vysvetľovať, že tamto a tamto nemôže, 

pretože sú to odpadky atď.. Keby sa dosypal štrk okolo preliezky, ako to bolo predtým, 

bolo by to super. Je to dosť nebezpečné, pretože detičky sa o to zakopávajú a padajú. 

Ďakujem za pochopenie a verím, že sa s tým niečo bude dať robiť. S pozdravom Pavol 

Janík. 

 

2. Elektronický podnet zo dňa 14.10.2013 vo veci opravy sietí na ihrisku: 

Na odporučenie OZ Papavero predkladám vám návrh na odstránenie nedostatkov na 

ihrisku pred naším panelákom Piešťanská 2992. Prevádzkou ihriska nedostatočne 

zabezpečeného, vznikajú škody na majetku obyvateľom uvedeného paneláku (vchod 

11 a 12). Poškodená sieť na bránke, nízka a potrhaná sieť ochranná, ktorá je položená 
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ihneď za bránkou nestačia zachytávať lopty a tak tieto smerujú na zaparkované 

vozidlá. Navrhujeme pravidelnú opravu sietí ako aj posunutie ochrannej siete smerom 

ku parkovisku, čo by značne znížilo razantnosť striel futbalistov. Tieto úpravy by 

neboli také nákladné ako oprava bočného zrkadielka  na aute (to stojí cca 150,00 €). 

OZ Papavero na tieto opravy nemá financie. Za vybavenie  vopred ďakujem. Chmela 

Slavo dôverník. 

 

3. Ústny podnet zo dňa 07.11.2013 vo veci odpadových košov a lavičiek: 

    V priestore pred školou na Varšavskej ul. a malý parčík nachádzajúci sa v smere 

z ul. Matice slovenskej, medzi ulicami Berlínskej a Ľubľanskej (Vlčince II) treba 

zabezpečiť odpadovými košmi a lavičkami. 

 

4. Ústny podnet zo dňa 07.11.2013 vo veci generelu dopravy: 

    Žiadam zverejniť vykonané čiastkové práce generelu dopravy, v akom štádiu je 

generel, čo sa doteraz urobilo pretože dlho trvá to, o čom boli ľudia informovaní na 

stretnutí vedenia mesta s občanmi pred rokom. Pre jednosmernú ul. Slovanskú sme 

navrhovali 45° parkovanie, niečo podobné ako pred Kazačkom. Na našu petíciu 

parkovania na ul. Slovanskej, ktorú sme dali pred niekoľkými rokmi, bolo 

odpovedané, že nie sú financie a parkovanie bude riešené v rámci generelu dopravy 

ako výhľadový program do r. 2025 v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Nie sú nám 

známe výstupy čiastkových prác z tohto programu parkovania, aj keď je nám známe, 

že Solinky budú v rámci mestských časti riešené ako prvé. Je potrebné technické 

riešenie tohto problému a treba prizvať do riešenia veci bytových správcov, prípadne 

iné subjekty. 

 

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:             4 

         Proti:          0 

         Zdržal sa:    0  

 

Hlasovanie per-rollam (neprítomní): 

                     Za:                 0  

        Proti:           0 

        Zdržal sa:     0  

 

2. 

Aktuality 

 
 Novinkou pri správe cintorínov v Žiline je portál www.cintoriny.sk, ktorý umožňuje 

zapáliť virtuálnu sviečku alebo položiť kyticu na virtuálnom cintoríne. Na 

uvedenom portáli sú k dispozícii všetky záznamy o hrobových miestach a tak si 

http://www.cintoriny.sk/
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občania môžu jednoducho vyhľadať hrobové miesta a tiež si môžu skontrolovať 

úhradu poplatkov za prenájom hrobového miesta. Na uvedenom portáli si môžu 

občania pozrieť hrobové miesta na mape a tiež skontrolovať, dokedy majú zaplatený 

poplatok za prenájom hrobového miesta. Jednoduché vyhľadávanie podľa položiek 

ako je cintorín, obec/mesto, meno a priezvisko zomrelého umožňuje ľahko nájsť 

potrebné záznamy. Mesto Žilina v súčasnosti spravuje 16 cintorínov a od 

minulého roku intenzívne spracováva elektronickú evidenciu všetkých hrobových 

miest na pohrebiskách v jednotlivých mestských častiach. Spolu má mesto Žilina v 

správe 22 tisíc hrobových miest. Je v záujme každého občana, aby si skontroloval 

svoje doklady. Mesto Žilina upozorňuje prenajímateľov, ktorí nemajú 

uzatvorenú platnú zmluvu o nájme hrobového miesta a nemajú zaplatené 

nájomné za svoje prenajaté hrobové miesta, aby tak urobili do 31. 12. 2013, inak 

im hrozí zrušenie hrobového miesta a jeho pridelenie ďalším záujemcom. 

  

 Mesto Žilina v súčasnosti realizuje I. etapu projektu, ktorého cieľom je 

vybudovanie desiatich stojísk pre separovaný odpad. Súčasné stojiská sú 

nezastrešené a väčšinou sú umiestnené na spevnenej a neohradenej ploche, v záseku 

do zelene alebo priamo na uliciach a chodníkoch, či na okraji parkoviska. Nové 

stojiská na Predmestskej ulici, Pod hôrkou a na Hlbokej ceste sa vybudujú tak, aby 

zberné nádoby neprekážali na ulici, parkovisku ani na chodníku. Projektant v 

spolupráci s odborom životného prostredia a odborom stavebným Mestského úradu v 

Žiline vybral lokality, na ktorých dôjde k vybudovaniu nových stojísk pre 

separovaný odpad. Medzi hlavné kritériá, ktoré sa zohľadňovali pri návrhu ich 

umiestnenia, bola dostupnosť pre občanov a vývozcu, zamedzenie vybudovaniu 

stojiska na komunikácii, parkovisku a chodníku a v maximálnej miere 

zohľadnená možnosť urbanistického začlenenia. Projekt je realizovaný v rámci 

dotačnej podpory Environmentálneho fondu a súbežne s jeho realizáciou Mesto 

Žilina pripravuje II. etapu s cieľom vybudovať ďalšie stojiská na umiestnenie 

kontajnerov na sídlisku Vlčince – na uliciach Popradská, Prešovská, Berlínska a 

Varšavská. 

 

 

 Mesto Žilina realizuje projekt s názvom Cyklomesto, ktorý je zameraný na podporu 

cyklistickej dopravy v meste. Ide o opatrenia, ktoré podporil Nadačný fond Kia 

Motors Slovakia v Nadácii Pontis sumou 50 000 €. Opatrenia sa týkajú cyklistickej 

infraštruktúry v meste a sú rozdelené do niekoľkých etáp. V mesiaci jún 2013 

bol vybudovaný obojsmerný cyklokoridor na Ulici svätých Cyrila a Metoda, čím 

došlo k prepojeniu existujúcej cyklotrasy H3 z Vlčincov s cyklotrasou V 10, 

ktorá pokračuje nadjazdom ponad Košickú ulicu smerom do centra a 

k Vodnému dielu Žilina. V letných mesiacoch boli zároveň z poskytnutých financií 

preznačené všetky jestvujúce cyklotrasy v Žiline vodorovným dopravným 

značením. Na základe podnetov z Občianskeho združenia Mulica realizovalo Mesto 

na podporu cyklistickej dopravy osadenie 8 nerozbitných dopravných zrkadiel, 

debarierizovali sa niektoré miesta na cyklochodníkoch a opravil sa úsek 

cyklotrasy na Nanterskej ulici. V súčasnosti prebieha verené obstarávanie na 

dodávateľa cykloprístreškov, ktoré Mesto plánuje osadiť v areáli Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Žilina na Spanyolovej ulici, pri Pošte 8 na Poštovej ulici na 

Vlčincoch a pred Mestským úradom. V meste Žilina je 7,91 km značených 

cyklotrás, približne polovica z nich je vybudovaná na samostatných komunikáciách 
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– cyklochodníkoch. Poslednou väčšou investíciou bolo vybudovanie časti cyklotrasy 

H2 z centra smerom na sídlisko Solinky. Sieť cyklotrás zatiaľ nie je dostatočná, 

prioritou je dobudovanie hlavných cyklotrás, najmä H2, ale aj vedľajších V9, V7 a 

V6. Problémom sú však financie. 

 

 Lesopark Chrasť netvorí len územie nad Žilinskou univerzitou. Menej známou 

časťou lesoparku je jeho dolná časť na okraji sídliska Vlčince za Karpatskou 

ulicou pri domove dôchodcov a tenisových kurtoch. Práve táto časť lesoparku, 

v uplynulých mesiacoch revitalizovaná, bola slávnostne otvorená širokej verejnosti 

v pondelok 28. októbra za prítomnosti predsedu Žilinského samosprávneho kraja 

Juraja Blanára, primátora mesta Žilina Igora Chomu a prezidenta spoločnosti Kia 

Motors Slovakia s.r.o. Eek-Hee Lee, ktorá na revitalizáciu finančne prispela. 

Kultúrny program predstavil Detský folklórny súbor Cipovička. Revitalizovaná 

dolná časť Lesoparku umožní mnohým Žilinčanom oddýchnuť si v príjemnom 

a skultúrnenom prostredí. Mesto Žilina, ako správca Lesoparku Chrasť, sa bude o 

zeleň a ďalšie doplnky lesoparku starať a udržiavať ich, aby slúžili dlhé roky.  

 

 Mesto Žilina získalo 2. miesto hneď po Bratislave v kategórii Mestá s najvyššou 

úrovňou rozvoja. Spoločnosť MasterCard a Ekonomická univerzita v Bratislave 

predstavila výsledky odbornej štúdie MasterCard slovenské centrá rozvoja 

a vyhodnotili projekt, v ktorom sa za posledných 5 rokov posudzoval dynamický 

rozvoj slovenských miest. Do projektu bolo začlenených 15 najväčších miest 

Slovenska. Viac informácií nájdete na www.centrarozvoja.sk. 

 

 Zber starých a opotrebovaných pneumatík, ktorý organizuje Mesto Žilina sa 

uskutoční dňa 16. novembra 2013 (sobota) v Považskom Chlmci. Veľkokapacitný 

kontajner bude pristavený v čase od  8.00 h do 12.00 h pri bývalom Kultúrnom 

dome v Považskom Chlmci. 

 

Záver 
 

     Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

  

 V Žiline dňa 08.10.2013                                                                                                                                                 

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

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

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

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  

http://www.centrarozvoja.sk/

