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Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia poslaneckého výboru MČ Vlčince 

konaného dňa 08. 09. 2011 
 
Prítomní: JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, Bohumil Kostolný, 
                  Bc. Patrik Groma                         
                  (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnený: Mgr. Róbert Kašša                              
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník   
 
Program: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí výboru.  
 

2. 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  vložili do poštovej schránky v lehote do 07. 09. 2011 a 
na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru 
MČ s poslancami. 

 
3. Aktuálne informácie 
a) List Obvodného pozemkového úradu v Žiline č. ObPÚ-2011/00949-01/Sá zo dňa 
     08. 07. 2011 vo veci ochrany poľnohospodárskej pôdy proti burinám 
b) Kontakty v prípade straty psa alebo odchytu túlavého psa 
c) Zber elektroodpadu v územnom obvode Vlčince 

 
4. Záver 

1. 
 

Uznesenie č. 35/2011 
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí výboru. 
 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 31. 01. 2011:  
1/2011     Voľba predsedu a sekretára     - Splnené 
2/2011     Určenie miesta činnosti výboru     - Splnené 
3/2011     Určenie času pôsobenia výboru     - Splnené 
4/2011     Určenie spôsobu vzájomnej komunikácie poslancov výboru     - Splnené 
5/2011     Určenie spôsobu komunikácie poslancov výboru s občanmi     - Splnené 
6/2011     Predložiť návrhy a podnety občanov v T: do 14. 02. 2011 výboru     - Splnené 
                                                                               T: do 17. 02. 2011 primátorovi    - Splnené 
7/2011     Návrh na realizáciu výjazdového rokovania MsZ  - Splnené, uznesenie č. 24/2011 
 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03. 03. 2011: 
8/2011 Vzdanie sa funkcie sekretára a voľba nového sekretára     - Splnené 
9/2011 Konštatovanie o splnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru – plnené 
10/2011 Určenie poslancov zodpovedných za zabezpečenie úloh a prenos informácii pre 
              výbor  podľa úsekov druhu činností od občanov, komisií, MsR a MsZ     - Splnené 
11/2011 Podnety občanov z predchádzajúceho obdobia: 
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1. „Pokračovať v jednaní na vybudovanie retardéru pred križovatkou medzi panelákmi 
Tulská 6 a Tulská 7.     - Splnené máj 2011 podľa uznesenia č. 23/2011 spôsobom 
nesúhlasného stanoviska ODI 

2. Priestory po odstránení bufetu pri križovatke Tulská 6 a Tulská 7 urovnať do 
pôvodného stavu. Zároveň odstrániť z  uvedeného miesta prívodné elektrické 
vedenie a stĺp.     – Splnené podľa uznesenia č. 23/2011  

3. Obrátiť sa na majiteľa reštaurácie „Kazačok“, aby okolie reštaurácie, hlavne 
priestory za reštauráciou, zosúladil s okolím.     – Splnené tak, že výbor MČ Vlčince 
konštatuje, že za bezprostredné okolie reštaurácie zodpovedá vlastník reštaurácie, 
preto Mesto Žilina nie je vecne príslušné riešiť tento podnet. K danej veci pán Bek 
uviedol, že štrk, ktorý Mesto odstraňuje je opäť na chodníkoch.   

4. V rámci záruky reklamovať značenie cyklistických chodníkov. Prednostne je 
potrebné obnoviť plné biele značenie od križovatky pri Ústave pre výkon väzby 
/basy/ po koniec cyklistického značenia /cca 70-100m/. – Splnené zrealizovaním  v 
rámci reklamácie 

5. Nie je možné využívať chodník pre peších pri base, nakoľko kolmo cez chodník 
pri vjazde pri base parkujú zamestnanci basy. Občania musia chodiť po úzkej 
ceste, kde sa stretnú zaparkované autá rovnobežne s chodníkom. Autá idúce 
jedným strom, autá idúce druhým, strom, občania /mamičky s deťmi a 
kočíkmi/, sneh a náľadie.     – V riešení 

 
12/2011     Poverenie poslancov na koordináciu s jednotlivými odbormi MsÚ pri riešení 
             podnetov od občanov podľa druhu predmetu veci     - Splnené a úloha stála 
13/2011     Podnety občanov: 
 

1. Podnet pána Milana Obrciana, ul. Černovská 10/37, ktorý svoj podnet podal 
výboru v písomnej forme vo fotokópii so zakresleným plánom dotknutej časti 
(spolu 2 listy). Svoj písomný podnet k piatim bodom ústne komentoval 
a vysvetľoval. Zároveň svoj podnet (2 listy) odovzdal výboru.     – Ostáva 
v riešení, zrealizované čiastočne dobudovaním chodníka a osadením zábradlia z 
ul. Černovskej smerom na ul. Sv. Cyrila a Metóda 
 

2. Podnet pána Ivana Kobolku, ul. Černovská 9, (kontakt 0903 924 181), ktorý 
podal za všetkých občanov v tejto časti ako zástupca vlastníkov bytov aj ako 
predseda samosprávy, v tomto znení: 
• Riešiť vonkajšie  osvetlenie ulice, nakoľko svetlá od bytového domu sú 

vzdialené cca až 30 m, lampy sú 40 rokov staré.     – Ostáva v riešení 
• Vybaviť na odbore životného prostredia výrub topoľov v tejto MČ, nakoľko 

spôsobujú alergie.     – Ostáva v riešení 
• Zabezpečiť vyriešenie dopravnej situácie na tejto ulici osadením dopravnej 

značky „zákaz zastavenia“. Riešením tejto situácie sa zaoberala spoločnosť 
Real, s.r.o., mala by existovať  projektová dokumentácia. – Ostáva v riešení 
v rámci komplexnej dopravnej úpravy Vlčince I. 

•  Upozornil, že pred obytnými domami nie je zabezpečované žiadne 
           upratovanie.      -  Ostáva v riešení ako úloha stála 

• Žiadal osadiť zábradlie na chodník, lavičky do priestoru, odstrániť starú 
lipu rozdvojenú bleskom.     – Ostáva v riešení, zrealizované čiastočne 
osadením zábradlia, ostatné ostáva v riešení 
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3. Podnet pána Petra Bohoviča, ul. Ľubľanská : 
• Už v minulosti žiadal opakovane riešiť problém bezdomovcov a alkoholikov. 

Pravidelne do neskorých nočných hodín robia hluk a výtržnosti pod vplyvom 
alkoholu, ostáva po nich neporiadok, znečisťujú prostredie (potrebu vykonávajú 
na verejnom priestranstve), rušia  nočný kľud. Ide o priestor Pačín, Večierka, 
Vínotéka, Formula, ZŠ Varšavská a okolie týchto zariadení.    – Splnené, podnet 
je plnený priebežne vykonávaním hliadok MsP ako úloha stála      

• Žiadal zabezpečiť, aby autá na Ul. Varšavská nechodili do protismeru.                
– V riešení  

• Pred poštovým novinovým stánkom mali osadený stĺp, niekto ho vykopol, autá  
si skracujú cestu, chodia po chodníku.   – Splnené, stĺp osadený, podnet je plnený 
priebežne vykonávaním hliadok MsP  

• Žiadal zabezpečiť, aby kamióny neparkovali pred Žabou (hostinec).                
- V riešení, uznesenie č. 23/2011 

• Požadoval, aby aspoň  3 x ročne boli pristavené veľkokapacitné kontajnery.              
– Splnené, podľa VZN 2x ročne pristavené veľkokapacitné kontajnery 

• Žiadal pozametať a odpratať posypový štrk z ciest a chodníkov.                        
– Splnené a úloha stála  

 
4. Podnet pána Vojtecha Ligasa, ul. Terézie Vansovej:  

• Na ul. T. Vansovej občania boli proti parkovacím domom, ktoré budoval odbor 
pána Paveleka. Proti tomu podalo námietky okolo 70-80 ľudí. Jedná sa o plochu 
od ulice Vansovej smerom k budove Centrum. Žiada preveriť, či tento pozemok 
je vo vlastníctve mesta, alebo či už je predaný. – Splnené, ide o majetok Mesta  

• Vyriešiť problém parkovania ťahačov kamiónov (parkoval tam 3 dni).  –  Splnené 
a priebežne sa plní vykonávaním hliadok MsP ako úloha stála 

• Riešiť čistotu na sídlisku Vlčince. Poukázal, aby sa sprísnilo VZN ohľadom 
problematiky chovu psov. Nariadenie je nedostatočné vo viacerých oblastiach, 
zdôraznil, aby polícia majiteľov psov sankcionovala za znečisťovanie prostredia, 
aby „venčiť“ psov mohli len osoby nad 15 rokov, zabezpečiť venčovisko. 
Navrhol priestranstvo pozemkov od bl. H1 - H2 - H3 smerom k predajni Nay. 
Tiež navrhol, aby VZN o chove psov č. 15/2009 bolo doručené chovateľom psov 
so zvýraznením sankcií. - Splnené formou nového VZN a stálou kontrolou 
vykonávanou MsP  

• Dokončiť detské ihrisko, detské pieskovisko na ul. Nanterská je neohradené, 
preto je znečistené a to aj výkalmi psov.     - Splnené 

• Vybetónované ihrisko medzi panelákmi nie je využité, preto navrhuje využiť 
ho na parkovanie.     – V riešení, uznesenie č. 23/2011 

 

5. Podnet pána Adalberta Uherchovicha, ul. Černovská, ako domovník 
a predseda samosprávy 182 bytov bytového domu:  

• Žiadal, aby sa zmenil súčasný systém poplatkov za odpad, mesto vynaloží 
zbytočne veľa finančných prostriedkov za tisíce doporučených zásielok 
(šeky), ktoré sú aj na maloleté osoby v rodine. Navrhol vrátiť sa k systému v 
minulosti, kedy domový dôverník spisoval počet občanov užívajúcich byt a 
on by to nahlasoval, alebo prostredníctvom správcu obytného domu.              
– V riešení, uznesenie č. 23/2011 
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• Poukázal na to, že pred domom sa 40 rokov neupratovalo. - V riešení ako 
úloha stála 

• Koľko stál prepoj cez ul. Cyrila a Metóda na ul. Černovská      
      - V riešení, nevybavené, uznesenie č. 23/2011  
 

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07. 04. 2011: 
14/2011   Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí     - Splnené a konštatované, že  

uznesenie č. 11/2011 a 13/2011 je v riešení 
 
15/2011   Podnety občanov: 

• P. Martin Kováčik, e-mailom zo dňa 10. 03. 2011 sa pýtal, kedy sa bude niečo 
robiť s parkovaním na Slovanskej ceste na Vlčincoch.     – V riešení, 
uznesenie č. 29/2011, požiadavka evidovaná v závislosti od finančných 
možností mesta 

• Melánia Havrillová, ul. Karpatská e-mailom zo dňa 15. 03. 2011 zaslala 
poslancom podnet v znení: „Som obyvateľkou nového bytového komplexu 
Vlčince 5 na Rosinskej a Karpatskej ulici.  Vzhľadom na to, že tu bývajú 
prevažne mladé rodinky s deťmi prosíme o vybudovanie malej oddychovej 
zóny typu detske ihrisko, kde by naše deti mohli bezpečne tráviť čas pod 
"našími oknami".     - V riešení, uznesenie č. 29/2011 v závislosti od fin. 
možností mesta  

• Manželia Mgr. Jozefína Kadašiová a Mgr. Karol Kadaši, bytom B. S. Timravy č. 
950/11, 010 08 Žilina, tel. 0944 442 829, obaja na dôchodku požiadali o udelenie 
výnimky z tvrdosti VZN Mesta Žilina č. 26/2009, ktorý upravuje platby za 
komunálny odpad             - Spnené, uznesenie č. 29/2011 

 
16/2011   Osobne podané podnety: 

● Podnet pána Milana Obrciana, ul. Černovská 10/37, ktorý opakovanie svojho 
podnetu zdôvodnil nedostatočnou komunikáciou výboru s príslušným odborom 
dopravy. Dožadoval sa: 

 1. Označiť ul. Sv. Svoradu a Benedikta tabuľou „Zákaz státia“.      
     – Vybavené,  ODI PZ SR nesúhlasí. 
 2. Zabezpečiť bezpečnosť na chodníku pre chodcov pred a okolo herne VIX. 
     - Vybavené, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke možno 

parkovať na chodníku. 
 3. Urobiť asfaltový koberec na ul. Černovská 6 až 11, prístup ku vchodu č. 11, 

teda popred celý obytný dom budovu E. - V riešení,  v závislosti                     
od finančných možností mesta, uznesenie č. 29/2011  

4. Označiť ulicu jej názvom Černovská a aj vchody 1 až 4, vchod 5 obytného 
domu D a blok C, ktoré sú v správe Byttermu. Zrejme ide o nelogické 
číslovanie, ktoré by malo byť označené postupným radom číslovania.              
- Vriešení, uznesenie č. 29/2011 

5.  Zastaralé pouličné osvetlenie potrebuje opravu alebo náhradu za nové.  
     - V riešení, uznesenie č. 29/2011 

 
●  Ing. Uherkovich prišiel s požiadavkou na riešenie nasledovných podnetov: 
1. Žiadal dať na starý cintorín kontajner na sklo. - V riešení, uznesenie                

č. 29/2011 
2.  Opravu chodníka na Černovskej 6 – 11.      - V riešení, uznesenie č. 29/2011 
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3. Osvetlenie chodníka na Černovskej 6 – 11 chýba, osvetlenie, ktoré je od 
chodníka 15 m, zakrýva lístie a chodník neosvetľuje.  -  V riešení, uznesenie 
č. 29/2011 

 
 ● Pani Jarmila Jirku, ul. Sv. Bystríka 5/48, požadovala zjednať nápravu : 

1. Pouličné osvetlenie, parkovisko Sv. Gorazda sú prehrdzavené lampy, 
opraviť.   -  V riešení, uznesenie č. 29/2011 

2. Topole na Ul. Sv. Gorazda odstrániť, ich korene  narúšajú asfaltový chodník, 
     podobne i pred herňou, poškodzujú zdravie alergikom. - V riešení, uznesenie 

č. 29/2011 
3. Pred vchodom ZŠ  Sv. Gorazda najmä počas letných a prázdninových dní sa 

zgrupuje skupinka mladých a robia výtržnosti (hluk, ničia smetné nádoby, 
rozbíjajú fľaše a pod.)  - Splnené hliadkovaním MsP ako úloha stála 

4. Na Vlčincoch I. sú až 4 krčmy, ich návštevníci znepríjemňujú bývanie hlukom, 
vysypanými smetnými košmi.       - Splnené hliadkovaním MsP ako úloha stála 

5. Zakázať parkovanie pred herňou, vodiči bezohľadní, ohrozujú životy chodcov, 
detí, seniorov. - Vybavené, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke možno parkovať na chodníku. 

6. Obchod, potraviny „Koruna“, dostať sa tam veľmi ťažko, sú tam pozostatky od 
stavbárov, od vchodu do predajne parkujú autá s pivom, od zastávky MHD, 
pizzéria, zgrupujú sa neprispôsobiví občania. – Vybavené tak, že pozostatky po 
stavbároch postúpené stavebnému úradu, v ostatnom hliadky MsP  

7. Žiadala urobiť poriadky so psami a ich majiteľmi. – Vybavené, nové VZN 
a hliadkovanie MsP  

8. Viac propagovať separovaný zber.     – Vybavené, príprava prednášok do škôl 
9. Prosila riešiť celkovú dopravnú situáciu na ul. Sv. Bystríka, Černovskej, Gorazdu 

kde nie  je ráno možné dostať sa do potravín, MHD. Uvítali by večerné zatváracie 
hodiny krčiem do 22.00 h, rušia nočný kľud.     – Splnené, doprava vyriešená, 
s rozšírením parkovacích  miest sa neuvažuje, zabezpečuje sa hliadkovaním MsP 

 
17/2011  Informácia o výške nájmu pod letnými terasami pre územný obvod Vlčince 
               0,38 € za m² a deň     - Splnené 
18/2011  Informácia o spôsobe postupu pri získavaní finančných prostriedkov 
               z pohotovostných zdrojov, ktoré boli pre územný obvod Vlčince určené vo výške 
               2 650 € na kalendárny rok 2011     - Splnené  
19/2011  Informácia zo zasadnutia Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 29 
               Žilina Vlčince     - Splnené 
20/2011  Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach v radách škôl     - Splnené 
               Informácia o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber nadrozmerných 
               komunálnych odpadov v územnom obvode Vlčince     - Splnené 
21/2011  Informácia o XXI. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline 
              - Splnené 
22/2011  Informácia o žiadostiach za sociálne byty     - Splnené  
 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 05. 05. 2011: 
23/2011  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia výboru konaného dňa 03.03.2011 

-  Splnené, konštatuje sa, že podnety občanov zvýraznené a podčiarknuté 
 evidované v uzneseniach výboru č. 11/2011 a č. 13/2011 sú v riešení  

24/2011  Informácia o návrhu miesta konania výjazdového zasadnutia MsZ, ktorým je ZŠ  
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               s MŠ Sv. Gorazda na Vlčincoch I.     – Splnené 
25/2011  Podnety občanov: 

1. Podnet pána Obrciana, v súlade s uznesením výboru č.13/2011, bod 1, č. 4, v 
súvislosti s osvetlením žiadal  urgentne zabezpečiť  opravu  jednej lampy na 
Černovskej 6, pri ZŠ sv. Gorazda.     -  V riešení  

 
2. Petícia a podnet od pána Igora  Zelného, ul. Nanterská. 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, 
že ulica je úzka. Osoba, ktorá vysýpa odpad musí stáť na vozovke a hrozí 
nebezpečenstvo úrazu dopravnou nehodou. Žiadal vybudovať retardér, rozšíriť 
odstavnú plochu, umiestnenie kontajnerov v rámci plánovanej úpravy 
Slovanskej ulice. V súvislosti s  týmto  upozornil, že majú vedomosť o tom, že v 
bytoch býva viac osôb, častokrát nájomníkov, ktorí za odpad neplatia, prípadne 
byt prenajímajú ďalším osobám zrejme nezákonne, ktorí tiež za odpad 
neplatia. Doporučuje v spolupráci so správcom obytných domov vykonať 
kontroly užívateľov bytu a v prípade pochybností oznámiť príslušnému odboru 
MsÚ a daňovému úradu. – V riešení, uznesenie č. 31/2011 

 
3.  Podnety pani Edity Šavelovej, Nám. Ľudovíta Fullu 20 

• Žiada 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 námestí Ľ. 
Fullu autá chodia po chodníkoch - V riešení uznesenie č. 31/2011,  
plánovaná v r. 2012 realizácia prepojenia ul. Černovská a ul. Sv. Cyrila a 
Metóda podľa PD 

• Žiada predĺžiť chodník pri ceste z Vlčiniec I. do ŽILPO – V riešení,   
vzhľadom na fin. situáciu mesta tento rok nie 

• 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. – V riešení, 
okrem schodov, ktoré sú opravené, uznesenie č. 31/2011  

 
4. Podnety pána Bohoviča, ul.Varšavská 

 Žiada zabezpečiť, aby kontajnery neboli umiestňované priamo pod okná 
bytov.     – V riešení ul. Varšavská 

• Žiada 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, žiadalo by sa pre autá aj zrkadlo.    – Vybavené, nesúhlasné stanovisko 

 Pri Kauflande,v časti  pred obchodom s nábytkom – „Black red White“ nie je 
chodník, inak táto trasa má všade chodník pre chodcov. – Vybavené, nie je to 
majetok mesta 

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

Protest proti umiestneniu „Spaľovne komunálneho odpadu“ v Teplárni 
s odôvodnením     - V riešení,  uznesenie č. 31/2011 – mesto nesúhlasí so žiadnou 
spaľovňou TKO na území mesta 
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6. Podnet pána Jacka  

• Žiada riešiť parkovacie miesta na ul. Černovská      
 - V riešení, v závislosti od fin. možností mesta, uznesenie č. 31/2011 

 
7. Podnet pána Ing. Galanského 

• Na ul. Sv. Svorada a Benedikta vybudovali sa parkoviská  smerom k domu, z 
druhej strany nie sú urobené, je tam pravouhlá zátačka, treba predĺžiť 
parkovisko, aby ľudia z ostatných barakov mohli parkovať aj smerom k 
nim, nech sa stav trochu odľahčí. – V riešení, požiadavka evidovaná              
v závisloti od fin. možností mesta, uznesenie č. 31/2011 

• Žiada, kvôli  množstvám padajúceho popolčeka do ovzdušia,  aby inšpekcia toto 
preverila. - Splnené, tieto sú merané kontinuálne AMS, stanovené limity Tepláreň 
dodržiava, škvara a popolček z kotlov zmiešané s vodou sú odvádzané na 
odkaliská, preto nedochádza k znečisťovaniu ovzdušia.   

• Prečo nepoužívajú veľký komín na uhlie, aby išli splodiny vyššie nad kopec, ale 
používajú malý komín na uhlie. - Splnené, tepláreň vypúšťa spaliny cez nižší 
komín, ak sú odsírené, táto BAT technológia bola nainštalovaná cca 2 roky na 
zníženie vypúšťania SO2 do ovzdušia. Cez vyšší komín sa vypúšťajú iba spaliny 
bez odsírenia. Pre vypúšťanie odsírených spalín je vyšší komín nevyhovujúci z 
dôvodu kondenzovaných pár. Množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do 
ovzdušia je monitorované kontinuálne AMS. O každom prekročení limitov je 
Slovenská inšpekcia ŽP informovaná. 

26/2011    Osobná konzultácia občanov so zástupcom MsP     - Splnené 
27/2011    Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach v radách škôl     - Splnená 
28/2011    Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov roku 2011     - Splnená 
 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 02. 06. 2011 
29/2011     Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia výboru konaného dňa 07.04.2011      

- Splnené, konštatuje sa, že podnety občanov uvedené pod uznesením č. 15/2011 
zvýraznené a podčiarknuté sú v riešení 

 
30/2011     Podnety občanov: 

• monika.dlugosova@gmail.com zo dňa 26. 05. 2011, žiada vybudovať malé, ale 
bezpečné ihrisko pre deti v časti Vlčince I.     – V riešení, uznesenie č. 33/2011 

 
•  alexandra@jambrich.net zo dňa 27. 05. 2011, žiada odstrániť staré preliezky 

a inštalovať jednoduché detské zostavy do priestoru na Námestí L. Fullu, či 
vedľajšieho dvora Černovská – Sv. Bystríka.  – V riešení, uznesenie č. 33/2011 

 
• Pani, za obyvateľov ul. Gerlachovská oznámila, že veľké firemné autá parkujú 

na parkoviskách, čím zneužívajú parkoviská určené pre vlastníkov 
a užívateľov bytov obytných domov, pretože obyvatelia, ktorí sa vracajú 
domov, nemajú kde parkovať. - V riešení  

 
• Pán Obrcian (obytný blok E Vlčince I.) žiada  

- na najbližšie zasadnutie výboru predložiť schválený územný plán Vlčince I. 
a to buď z MsÚ, odboru dopravy alebo spoločnosťou REAL s.r.o. s tým, aby 

mailto:monika.dlugosova@gmail.com
mailto:alexandra@jambrich.net
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náklady ne realizáciu tohto projektu boli zapracované do rozpočtu mesta na 
budúci rok.      – V riešení 
- nelogické číslovanie vchodov a označenie ulíc Černovskej a Sv. Gorazda 
nesúvisí len so sčítaním obyvateľov 2011, ani s voľbami, či referendom, pretože 
to trvá niekoľko rokov, a vôbec, ak sa dostane človek z iného územného 
obvodu, ktorý nepozná konkrétne miesto, nemôže sa riadne orientovať, pretože 
paneláky nie sú označené ani ulicami, preto navrhuje k tabuľkám s číslami, 
ktoré sa dávajú na domy, pridať aj označenie ulice. Dokonca, niektoré 
paneláky majú dve ulice a to jednu z jeden strany a druhú ulicu z druhej 
strany. Tam, kde to bolo vymaľované, farba vybledla a nie je zrejmé, na akej 
ulici panelák stojí.     – V riešení  
 

• Pán z obytného bloku D Vlčince I.  
- Žiada tak, ako pán Obrcian predložiť územný plán Vlčince I. a jeho 

realizáciu zapracovať do rozpočtu Mesta na rok 2012 v nákladovej časti.            
- V riešení 

- Označiť ulice a čísla vchodov na každom obytnom bloku. – V riešení 
- Za ZŠ s MŠ Sv. Gorazda a za oplotením areálu tejto školy revitalizovať priestor 

z dôvodu bezpečnosti pred neprispôsobivými ľuďmi  – V riešení 
- Vodič drzo odlomil značku „Zákaz státia“ na Námestí Fullu pri ulici Sv. 

Gorazda, preto navrhuje tieto značky nahradiť vodorovným značením.               
- v riešení, uznesenie č. 33/2011  

 
• Ing. Milan Kumičík, E. Nécseya 3169/4 

- doručil (cez osobný kontakt s poslancom) petíciu adresovanú poslaneckému 
výboru MČ Vlčince za nepovolenie výstavby spaľovne na termické spracovanie 
odpadov, včítane nebezpečných, v lokalite Horevážie (v ÚPN – Mesta Žilina v 
časti zásady a regulatívy pre nakladanie s odpadmi). Petíciu podpísalo 29 
občanov Vlčince IV,  ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, žiadajú v nej 
poslancov za mestskú časť Vlčince, aby vykonali opatrenia na zastavenie 
výstavby spaľovne odpadov v blízkosti Žilinská Teplárenská, a.s..Plánovaná 
lokalita pre spaľovňu sa nachádza v tesnej blízkosti najväčšieho sídliska 
Vlčince, ktorého cca 30 000 obyvateľov bude trpieť zhoršenými 
environmentálnymi podmienkami.  – V riešení, mesto nesúhlasí so spaľovňou 
TKO na území mesta 
- ďalej osobne žiadal, aby bola zo strany Mestskej polície vykonávaná  pravidelná 
kontrola  okolo Pohostinstva PIO (Vlčince IV na Ul. Hlboká, pod panelákmi na ul. 
Nécseya), z dôvodu výtržností a rušenia nočného kľudu opilcami takmer pravidelne, 
najmä cez víkend do neskorých nočných hodín. 
- Splnené a vedené ako úloha stála hliadkovaním MsP 

 
• Pani Frajtová, Vlčince II. 

- ul. Pittsburgská, pozdĺž celej Bulharskej cesty rastie vysoká burina, celý 
priestor je neupravený okolo obytných panelákov – V riešení 
- medzi Kauflandom a ŽILPO zo strany Vlčiniec, Obchodná ulica, výmeníčka, 
priestor je zdevastovaný – V riešení 
- celá Žilina je oblepená veľkými bilbordami, plagátmi, stavby vôbec nevidno, takže 
Žilinu nevidno.    – Splnené a priebežne sa plní, vyriešené novým VZN  
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Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07. 07. 2011: 
31/2011     Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia výboru konaného dňa 05.05.2011      

- splnené, konštatuje sa, že podnety občanov uvedené pod uznesením č. 25/2011 
zvýraznené a podčiarknuté sú v riešení. 

 
32/2011     Podnety občanov: 

1. Dňa 09. 06. 2011 Ing. Pavol Birčák osobne predložil Petíciu za nepovolenie 
výstavby spaľovne na termické spracovanie odpadov, včítane nebezpečných 
v lokalite Horevážie (v ÚPN-M Žilina v časti zásady a regulatívy pre nakladanie 
s odpadmi).  – V riešení, mesto nesúhlasí so spaľovňou TKO na území mesta. 
  
2. Dňa 09. 06. 2011 Ing. Pavol Birčák zároveň poukázal na skutočnosť, že 
budova Pošty 8 na Vlčincoch nemá vybudovaný prístup pre chodcov.  – V riešení  
 
3.  Pán Čepec, ul. Fatranská 3 100 dňa 14. 06. 2011 elektronicky požiadal  
o osadenie lavičiek v tomto priestore - V riešení, skúšobne boli umiestnené 2 
lavičky na Ul. Fatranská 3, nakoľko je skúsenosť a podnety občanov, že v 
nočných hodinách sa pri nich stretáva mládež a narúša nočný kľud, uznesenie č. 
33/2011 
   
4.    Ing. Jozef Gajdošík dňa 15. 06. 2011 elektronicky predložil podnet vo veci 
dopravnej situácie na Vlčincoch I..  - V riešení, v závislosti od fin. možností 
mesta, projekt  uznesenie č. 33/2011 
 
5.    Ing. Jozef Gajdošík dňa 24. 06. 2011 elektronicky podal podnet, podľa ktorého 
opätovne požaduje rozšíriť kontaktné údaje poslancov Kaššu a Zelníka o telefonické 
spojenie a adresu bydliska.     - Splnené  

 
 
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 04. 08. 2011: 
33/2011     Kontrola plnenia uznesení vyplývajúcich zo stanoviska MsÚ v Žiline, odboru 
dopravy k podnetom občanov zaznamenaných v zápisniciach výboru zo dňa 02. 06. 2011 
a zo dňa 07. 07. 2011 splnené, konštatuje sa, že podnety občanov uvedené pod 
uznesením č. 32/2011 zvýraznené a podčiarknuté sú v riešení. 
  
34/2011     Podnety občanov 
Na podnety občanov, ktoré sú uvedené pod týmto uznesením, MsÚ v Žiline do dňa 
08.09.2011 ešte nezaujal stanovisko. 
 
Výbor MČ Vlčince 
 

I. berie na vedomie výsledok kontroly plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
výboru 

 
II. doporučuje 
 
     MsÚ v Žiline a vedúcim odborov, aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do ich  
     vecnej príslušnosti k podnetom občanov, ktoré sú zvýraznené a podčiarknuté  
     evidovali ako podnet, ktorý vyžaduje riešenie.  
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Hlasovanie: Za:  4     

        Proti:  0  
        Zdržal sa: 0 

2. 
 
Uznesenie č. 36/2011 
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  vložili do poštovej schránky v lehote do 07. 09. 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. tinka@hirovsvet.sk elektronicky dňa 23. 08. 2011 požiadala o informáciu, či je 
možné požiadať o dotáciu z pohotovostného fondu na revitalizáciu okolia bytového 
domu. 
 

Dňa 26. 08. 2011 jej JUDr. Hamalová, predsedkyňa poslaneckého výboru č. 4 Vlčince 
elektronicky odpovedala, že jej požiadavke môže byť vyhovené, ak žiadosť bude obsahovať 
nasledovné údaje:  
1. Označenie príjemcu finančných prostriedkov z pohotovostných zdrojov určených pre 

 mestskú časť Vlčince  
2. Identifikačné údaje príjemcu 
3. Presne vyčíslenú požadovanú čiastku (upozornenie, že z pridelenej čiastky 2 656 € na rok 
    2011 možno požadovať len časť)  
4. Predmet a účel, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky. 
     Vaša žiadosť bude predmetom prejednania vo výbore MČ Vlčince (každý prvý pracovný 
štvrtok v mesiaci), pretože musí byť schválená nadpolovičnou väčšinou poslancov             
vo výbore MČ, teda najmenej 4 hlasy. Zápisnica potom bude predložená odboru vnútorných 
vecí MsÚ v Žiline, ktorý aj následne objedná predmet plnenia. Z toho dôvodu by bolo 
vhodné, aby vec bola pred plnením prekonzultovaná na uvedenom príslušnom odbore. 

2. Ing. Jaroslav Križan svoj podnet uvedený v zápisnici zo zasadnutia výboru dňa 
05. 05. 2011 pod uznesením č. 25/2011 doplnil o doklady, ktoré sú prílohou tejto 
zápisnice nasledovne: 

a) Územný plán mesta Žilina – pripomienky, list zo dňa 21 05. 2010 adresovaný MsÚ   
v Žiline, odboru hlavného architekta, vedúcemu odboru Ing. arch. Martinovi Pavelekovi, 
doručený MsÚ dňa 24. 05. 2010 

b) Územný plán mesta Žilina – vyjadrenie, list Domova sociálnych služieb pre deti 
a dospelých so sídlom Moyzesova 27, Žilina č. 686/2010 zo dňa 25.05. 2010 pre adresáta 
ako v bode a), doručený MsÚ dňa 26. 05. 2010 

c) Otvorený list primátorovi mesta a poslancom zo dňa 01. 08. 2010 vo veci „Termické 
zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšova Lúčka 

3. Pán Milan Obrcian opätovne požadoval: 

mailto:tinka@hirovsvet.sk
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a) urgentnú opravu jednej lampy na ul. Černovskej č. 6 pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda (uznesenie 
č. 25/2011) 

b) vysvetlenie pána Bačíka a ďalších kompetentných osôb k schválenému projektu, ktorý 
rieši dopravnú situáciu Vlčince I. (uznesenia č. 13/2011, 16/2011, 31/2011, 30/2011, 
32/2011) 

4. Požiadavky obyvateľov sídliska Vlčince: 

a) Zrekonštruovať ihriská pre deti a mládež 
b) Vytvoriť nové parkovacie miesta na už vytvorených rozbitých a blatových „akože 

trávnatých“ plochách 
c) Vybudovať chodník popri Rosinskej ceste smer Vlčince – Vodné dielo 
d) Vybudovať prechod pre chodcov pri zastávke Matica Slovenská (chodník, ktorý tam 

existuje je po trávnatej ploche) 

 Výbor MČ Vlčince 

I. doporučuje 
 
     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. V prípade podnetu, kde nie je určené miesto predmetu 
     veci, je potrebné vychádzať z údaju bydliska osoby, ktorá podnet predkladá.  
      

Hlasovanie: Za: 4     
        Proti: 0  
        Zdržal sa: 0 

3. 
 

Uznesenie č. 37/2011 
k aktuálnym informáciám 
 

• List Obvodného pozemkového úradu v Žiline č. ObPÚ-2011/00949-01/Sá zo 
dňa 08. 07. 2011 vo veci ochrany poľnohospodárskej pôdy proti burinám, 
ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice 

 
• Kontakty v prípade straty psa alebo odchytu túlavého psa 

 
Stratený pes 
Občania, ktorým sa stratil pes, môžu telefonicky kontaktovať:  

 operačné stredisko Mestskej polície  
na tel. č.: 041 56 21 166 

 alebo Útulok Žilina v Mojšovej Lúčke  
tel. č.: 0903 555 445 alebo 0905 670 180 
(www.utulokzilina.sk, www.facebook.com/utulokZilina.sk)  

 

http://www.utulokzilina.sk/
http://www.facebook.com/utulokZilina.sk
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Túlavý pes 
Odchyt túlavých psov zabezpečuje Mestská polícia iba na území mesta Žilina a v jej 
prímestských častiach. 
 

• Zber elektroodpadu v územnom obvode Vlčince bude vykonaný v sobotu 
17. septembra 2011 

 
Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – 
Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber starého elektroodpadu (chladničky, 
práčky, televízory, rádia, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu 
občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko. 

 
 

čas stojisko stojisko 

8.00 – 8.30 Vlčince – Ul. Nesceya – parkovisko Hliny I – Bernolákova ul. – za potravinami 

8.40 – 9.10 Vlčince – Ul. K. Kmeťku – parkovisko Hliny II – Bernolákova ul. (očná optika) 
9.20 – 9.50 Vlčince – Ul. sv. Svorada a Benedikta Hliny IV – Čajakova ul. 

10.00 – 10.30 Vlčince – Dobšinského ul. – lekáreň Staré mesto – sídlisko pod nemocnicou 
10.40 – 11.10 Vlčince – za obchodom „Pačino“ Staré mesto – Dlabačova ul. 

11.20 – 11.50 Vlčince – Karpatská ul. pri ZŠ 
Malá Praha – križovatka Daxnerovej a Halašovej 
ul. 

12.00 – 12.30 Vlčince – Martinská ul. 
Malá Praha – Závodská cesta – reštaurácia 
Gastro 

12.40 – 13.10 Vlčince – Fatranská ul. – reštaurácia Hliny V – Hečkova ul. – parkovisko 
13.20 – 13.50 Vlčince – Moskovská ul. – pri obchodnom stánku Hliny VI – Bajzova ul. – stred 
14.00 – 14.30 Celulózka – pri bytovom dome Hliny VII – Gabajova ul. – pri bývalej pekárni 
14.40 – 15.10 Solinky – Juh Hliny VIII – Lichardova ul. 
15.20 – 15.50 Solinky – Smreková ul. Bôrik – križovatka Kraskovej a Rudnayovej ul. 
16.00 – 16.30 Solinky – Gaštanová ul. stred Staré mesto – Na Šefranici – stred 
16.40 – 17.10 Solinky – Borová ul. – stred Hájik – Stodolova ul. – konečná MHD 
17.20 – 17.50 Solinky – Jaseňová ul. – stred Hájik – Petzvalova ul. – oproti MŠ 

18.00 – 18.30 Solinky – Platanová ul. – stred 
Hájik – križovatka Ul. M. Bela a Kempelenovej 
ul. 

Bližšie informácie nájdete na www.zilina.sk.  
 
    Záver: 

Po vyčerpaní programu, predsedkyňa ukončila zasadnutie.  

V Žiline dňa 12. 09. 2011 
                                                                                                                                                 
                                                                                   ................................................................ 
                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 
                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 
Mgr. Terézia Straňáková 
     sekretár výboru 

http://www.zilina.sk/
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