
Z á p i s ni ca 
z 26. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince  

dňa 1. 6. 2017 
 

Prítomní:  
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Patrik Groma, Mgr. Jana Filipová, 
Mgr. Marián Zrník,Mgr. Iveta Martinková 
Neprítomní/ospravedlnení: MUDr. Štefan Zelník 
Za mestskú políciu: Janošík 
Obyvatelia Vlčiniec: p. Országhová, p. Gregušová, p. Šurinová, p. Zelný  
Program:  
 
1. Podnety od občanov 
2. Zmena a voľba predsedu výboru mestskej časti Vlčince 
3. Čerpanie pohotovostných fondov 

 
Zasadnutie otvoril p. Dobšovič, ktorý bol navrhnutý na predsedu Výboru MČ č. 4 po tom, čo 
sa p. Martinková vzdala funkcie a bol vyslovený všeobecný súhlas ostatných členov výboru. 
 

1.  
1.) p. Šurinová 
 vyjadruje nespokojnosť s poslednou zápisnicou. Apelovala na to, že zápisnica 

neobsahuje to, čo bolo povedané. Prišla hľadať riešenie, aby nákladné autá, ktoré 
vozia tovar na predajné akcie na ulici Gorazda, či sa nedá nájsť iné riešenie na inú 
cestu. Podľa jej vyjadrenia vôbec nehovorila o otázke parkovania a už vôbec neriešila 
mestskú políciu tak, ako to je uvedené v zápisnici.  Chýbajú jej v zápisnici vyjadrenia 
poslancov z daného zasadnutia. 

 P Martinková reagovala, že s p. riaditeľom som komunikovala o probléme. 
Konštatovala, že podnetov je viac a nevie si všetky od slova do slova presne pamätať, 
čo kto, aký občan povedal. Riaditeľ hľadá riešenia, veľmi mu to vadí, chce obmedziť 
predajné trhy aj kvôli tomuto. Požiadala o kontakt na p.Šurinovú s tým, že prepošle 
stanovisko p. riaditeľa. 

 P.Groma konštatoval, že s p. Vidrom (šéf životného) je  dohoda, že sa tam inštalujú 
drevené ohrádky ako na Slovenskej ceste, dajú sa tam kríčky, tým pádom bude 
znemožnený prejazd po tých chodníkoch.  Momentálne je priorita kosenie, ale budú sa 
to snažiť urobiť v čo najkratšom čase. 

 V diskusii padol návrh na realizáciu dopravy okolo školskej jedálne. Nachádza sa tam 
vykládka. Ďalšia možnosť vybudovania novej cesty. 

 P. Dobšovič reagoval na p. Šurinovú s tým, že sa pokúsime zabezpečiť vyššiu kvalitu 
zápisníc. 

 
2.) p. Gregušová 
 rovnako vyjadrila nespokojnosť so zápisnicami. Vzhľadom na katastrofálnu situáciu 

s parkovaním na Tulskej ulici pri OSBD sa pýtala tiež, čo s návštevami, ktoré budú 
chcieť zaparkovať na Tulskej ulici. Opäť pripomenula vozidlo dlhodobo odstavené na 
Tulskej ulici. Konštatovala, že prvýkrát na túto tému odpovedal p. Tomáš 11. apríla. 
Citácia z emailu, v ktorom sa píše, že auto nafotili, uznali, že parkuje nesprávne a 



pokúsia sa to napraviť. P.Gregušová konštatovala, že postačuje aspoň nejaký posun 
toho auta, nedá sa tam vytočiť väčším autom. 

 P. Groma reagoval, že to auto pred dvoma týždňami riešil a bolo mu prisľúbené, že 
urobia niečo, aby sa prípad tohto auta nejako posunul k riešeniu. Nevedel však, či 
majiteľa už vyzvali, alebo aký postup  určili, ale prísľub bol jasný. Prisľúbil, že 
urobíme pre to maximum. Konštatoval, že okamžite dá na vedomie vedúcemu 
dopravy, aký je stav ohľadom toho auta. 

 Zástpca MP p.Jánošík konštatoval, že sa zmenil zákon. Majiteľ auta sa vyrozumie a do 
jedného roka sa musí vyjadriť. Ak sa nevyjadrí, auto sa odtiahne. Čiže až do roka 
môže tam to auto stáť. Na otázku p.Gregušovej, či vidí nejaký iný návrh ako ten, že 
teraz budeme rok čakať, odpovedal, že MP to musí riešiť len v intenciách zákona. 

 V ďalšej diskusii bolo spomenuté riešenie ohľadom parkovného na sídliskách, ktoré 
bolo však napríklad na Solinkách odmietnuté občanmi. Následne p.Groma 
pripomenul, že situácia na Tulskej bude ešte horšia v blízkej budúcnosti vzhľadom na 
pripravovanú výstavbu na mieste Moskovskej školy. Bude tam osem bytových domov. 
Stavebné povolenie je stále platné, lebo už začali stavbu. Stavba, ktorá má vzniknúť 
na mieste školy má spôsobiť ešte horšiu dopravu, ako je teraz. Od Tulskej 21 do 34 
prídu o parkovacie miesta, lebo tieto priestory budú patriť tomu novému paneláku. 
Preto sme v predstihu navrhli 60 tis. EUR, ktoré pôjdu na nové parkovacie miesta 
v tejto oblasti. Ešte to nie je schválené. Malo by sa to schvaľovať na júnovom 
zastupiteľstve.  

 P.Gregušová ešte raz pripomenula zápisnice a pýtala sa či je problém uvádzať do 
zápisnice i reakcie poslancov. P.Groma jej odpovedal, že všetko bude uvedené 
v zápisniciach. 
 

3.) p. Országhová 
 vyslovila Poďakovanie mestu v mene všetkých aktivistov za to, že môžu po rokoch 

otvoriť okná. Taktiež poďakovala za chodník na Vlčincoch, ktorý konečne urobili. 
P.Gromovi smerovala otázku na spomínané drevené ohrádky, ktoré sú osadené aj 
u nich. Či sa budú tieto ohrádky dávať preč, až sa živý plot rozrastie, alebo 
zostanú? Či ich netreba natrieť? 

 P.Groma odpovedal, že zatiaľ zostávajú, takých 10 rokov vydržia. 
 P.Martinková eviduje iniciatívu, že ako občania by si ich radi natreli. Poslanci na to 

vyčlenili z fondu nejaké peniaze. Myslí si, že by sa to drevo mohlo niečím natrieť, 
keďže tam zostáva. 

 P.Országhová pripomenula, že pred rokom otvorila problém lavičiek, ktoré sú pod 
ŽILPOM. Ako sa zíde od ŽILPA dole, tam je zastávka. Tá lavička na zástavke je často 
plná, preto sa využíva tá, ktorá je ale zdemolovaná. Starší ľudia si tam potrebujeme 
občas posedieť. Otázka znie, či je taký veľký problém, že ak majiteľ tých lavičiek už 
tu nie je, alebo neexistuje, aby sa nejako mesto postaralo o revitalizáciu? Dať tam 
nejaký materiál, aby sme tam mohli sedávať. P.Martinková odpovedala, že tento 
problém bol riešený na odbore dopravy a nikto nevie komu lavičky patria. P:Groma 
odpovedal, že preverí daný problém. 

 
4.) p. Zelný 



 smeroval otázku na p. Barčíka, či môže povedať, aká je výška retardérov? Je niekoľko 
viacero druhov? Napr. keď pôjdem ku Carrefouru, tak tam si neodvážim prejsť tak, 
ako po Slovanskej, kde to je už zodraté.  

 V diskusii p. Barčík konštatoval, že veľa ľudí nechce tie retardéry lebo je z toho hluk. 
Podľa p.Zelného je to kvôli vysokým rýchlostiam áut, pýta sa však opätovne prečo je 
retardér pri Carrefoure vyšší, ako na Slovanskej. Z diskusie vyplynulo, že treba v tejto 
súvislosti zrejme rozlišovať obslužné komunikácie a ostatné. Pre každé platia iné 
normy. Komunikácia je iná na Slovanskej ulici a iná pri Carrefoure. Poslanci tvrdia, že 
obidve sú obslužné, avšak na oboch sú rozlične vysoké retardéry.  Na obslužnej ceste 
retardery by mali mať výšku 80 - 120 mm. P.Zelný navrhol, aby občas merali rýchlosť 
na Slovanskej, a aby vymenili retardéry, aby boli vyššie, nakoľko súčasne sú už 
zjazdené. 

 
5.) p. Zrník (poslanec) 
 k podnetu na podchody od p. Országhovej konštatoval, že podchod na Matici 

Slovenskej by stál 1000 EUR, a po 300 EUR podchody na Slovanskej. Podchody je 
záujem vymaľovať. Pripomenul že má stretnutie ohľadom prehliadky podchodov 
a pozval aj občanov a poslancov. Námety na maľby pošle poslancom, aby vybrali 
najlepšie.  
 

6.) P. Martinková (poslankyňa)  
 Informoval, že kolegom poslancom poslala materiál ohľadom investícií (pasport stavu 

asfaltových ihrísk ) – potreba opraviť, doplniť čiary, športové náradie na asfaltových 
plochách. Na Vlčinciachch je 38 asfalt. plôch, z ktorých 10 je zrekonštruovaných. 
(príloha č.2). P.Dobšovič priložil v tej súvislosti podnet od dvoch občanov ohľadom 
revitalizácie ihrísk vo vnútroblokoch (príloha č. 3) 

 P.Martinková pripomenula, že nečistota na Vlčinciach od športového gymnázia 
smerom k Tescu je enormná. Kumuluje sa tam nejaká mládež, ktorá robí neporiadok. 
Túto informáciu má ja od obyvateľky z Nitrianskej ulice.  

 
7.) Pán Sybila (doručil na Výbor poznámky s požiadavkami) 
 Na ulici Pittsburská tam kde je staré pieskovisko pri panelákoch dať vysadiť kvitnúce 

kríky a čerešne (foto č. 1 v prílohe) 
 Na ulici Nanterská vysadiť aspoň 2 stromčeky za panelákom, tiež natrieť 2 podchody 

na ulici Nanterská na žlto. 
 

2. 

 Uznesenie č. 31/2017 Voľba  nového predsedu výboru MČ č. 4 Vlčince 

Poslanci sa dohodli, že novým predsedom výboru Mestskej časti Vlčince bude poslanec Ing. 
Dušan Dobšovič. 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  
6 0  0  
 



3. 

Návrh uznesenia č. 32/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 
 
Poslanci schválili 300 € pre komunitu občanov na ulici Karola Kmeťku 1350/1, 2, 3 , 010 08 
Žilina na zakúpenie záhradného materiálu: substrát, hnojivo, kameňa, ohrádky trávnika, 
mulčovacia kôra, kamene – štrk, kvety, tráva za účelom skrášlenia a zveľadenia okolia. 

 
Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  
6 0  0  
 
Návrh uznesenia č. 33/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 
 
Poslanci schválili 300 € pre Občianske združenie OZ PreNos, Alexandra Rudnaya 2, 010 01 
Žilina za účelom skvalitnenia kultúrnych akcií, ktoré má za cieľ poskytnúť širokú škálu 
spoločenských a kultúrnych aktivít pre občanov mesta Žilina, potrebujú zabezpečiť 
v priestore, kde sa nachádza Hájovňa bez elektriky a vody: chemický záchod, čistiaci 
prostriedok, úsporné žiarovky, benzín do elektrického agregátora, kancelárske potreby 
a plynovú bombu.  
Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  
6 0  0  
 
 
Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov. 
Ďakujeme.  

 

..................................................                                      .................................................                                 
       Ing. Dušan Dobšovič                                                      Mgr. Jana Filipová 
predseda Výboru MČ č.4                                                  sekretár Výboru MČ č. 4 
 
 

Príloha: Prezenčná listina 

 



Čerpanie finančnej čiastky z fondu poslancov  
za volebný obvod č. 4, Vlčince 

 
Dohodli sme sa, že financie budú použité na rekonštrukciu asfaltových plôch, 
vykreslenie čiar na tieto plochy a doplnenie športového náradia. Orientujeme  sa 
predovšetkým  na plochy, o rekonštrukciu ktorých požiadali občania v rámci 
svojich podnetov a na tie, ktoré sú síce rekonštruované, ale chýba na nich 
športové náradie a vyznačenie čiar. Ako podklad nám slúžil aj passport všetkých 
športových plôch na našom sídlisku s fotografickým materiálom a presnou 
lokalizáciou, ktorý bol  už vedeniu mesta odovzdaný.   

Požiadavky sme rozdelili do troch skupín:  

A) Dokreslenie čiar na rekonštruovaných resp. zachovalých plochách 
B) Dokreslenie čiar a dodávka športového náradia na rekonštruované plochy 
C) Obnova asfaltového povrchu na zdevastovaných plochách, dokreslenie čiar,   
     dodávka náradia   

A)  

Dokreslenie čiar na rekonštruovaných resp. zachovalých plochách na uliciach: 

1) Sv. Bystríka/Černovská, Vlčince I. (k tenisu) 
2) Tulská, Vlčince II. (k basketbalu– doplnenie obručí) 
3) Pittsburgská, Vlčince II. (k futbalu) 
4) Pittsburgská, Vlčince II. (k basketbalu) 
5) Gemerská, Vlčince III. (k basketbalu) 
6) Trenčianska/Piešťanská, Vlčince III. (k basketbalu) 
7) Martinská, Vlčince III. (k basketbalu) 
8) Karola Kmeťku, Vlčince IV.  (k basketbalu) 
 

B)  

Dokreslenie čiar na rekonštruovaných plochách a dodávka náradia na uliciach: 

1)  Ľubľanská/Berlínska, Vlčince II.  
2)  Martinská,  Vlčince II. 
3) Jána Vojtaššáka, Vlčince IV. 
4) Karola Kmeťku, Vlčince IV. 
Pričom  pri futbalových bránkach žiadame o ich bezpečné zakotvenie. 



 

Bezpečné zakotvenie futbalových bránok do betónu žiadame aj na ďalších 
detských ihriskách  a na detskom ihrisku pri obytnom súbore Kastor pevné 
zakotvenie do zeme. 

C) 
Obnova asfaltového povrchu, dokreslenie čiar, dodávka náradia na uliciach: 

 
1)  Nám. Ľudovíta Fullu, Vlčince I.  
2)  Terézie Vansovej, Vlčince II. 
3)  Terézie Vansovej, Vlčince II.   
4)  Fatranskej, Vlčince III.  
 
Vychádzali sme z podnetov občanov, ktoré sú dané v zápisniciach zo zasadnutia 
výboru našej mestskej časti. Rekonštrukciu na Fatranskej ulici žiadal pán 
Groma. Keďže mesto už plánuje rekonštrukciu ihrísk na ul. Tulskej a Trnavskej 
na základe podnetov občanov, žiadame o rekonštrukciu  jedného ihriska na 
Vlčinciach I, ktoré tiež zatiaľ nie je v podnetoch od občanov. V prípade, že  
požiadavky v tomto dokumente nebude možné realizovať z danej sumy, žiadame 
o prenesenie časti požiadaviek do ďalšieho kalendárneho roka, pričom  by bolo 
vhodné v rekonštrukciách asfaltových plôch pokračovať intenzívnejšie, 
vzhľadom k tomu, že z 38 plôch je na sídlisku opravených len 10 ihrísk a aj na 
tých chýba náradie, či čiary. 

Veľmi pekne ďakujeme 
Spracovala: Mgr. Iveta  M a r t i n k o v á                   V Žiline dňa 1.6. 2017 
 
Podpisy poslancov:  



Návrhy na revitalizáciu ihrísk vo vnútroblokoch 

Podnet od občana Patrik Krištofíka (B.S.Timravy) 

 

Ihrisko, pôvodne škvárové, dnes zatrávnené, cez ktoré chodci vytvorili „chodník“... Dnes je k nemu 

urobený prístupový chodník, no ihrisko nie je realizované. Bolo by vhodné upraviť ho, ponechať 

v trávnatej podobe, oplotiť nízkm pletivom a hlavne doplniť futbalové (hádzanárske brány).  

 

Podnety od občana Martin Holák  

1.) (vnútroblok Ľubľanská/Berlínska) 

 

Zničené ihrisko, betónová plocha. Odporúčam zrenovovať asfaltom a vzhľadom na veľkosť  ihriska 

osadiť futbalové minibránky . Výhodou je, že ihrisko je v blízkosti malého detského ihriska. 



 

2.) (vnútroblok Ľubľanská/Berlínska) 

 

Ihrisko, ktoré bolo v minulosti využívané v zime na hokej a korčuľovanie. Vzhľadom na existujúce 

mantinely z podvalov, postačuje plochu zaliať asfaltom a vytvorí s ihrisko nielen na leto ale aj zimu 

pre záujemcov o hokej a korčuľovanie. Nie je potrebné čiarovanie, postačuje osadiť hokejové bránky. 

Súčasne odporúčam revitalizovať aj susediace pieskovisko s posedením. 

3.) (vnútroblok Ľubľanská/Tulská) 

 



 

Veľké, dnes kvôli výrazným prasklinám nepoužiteľné, ihrisko,  ktoré odporúčam rekonštruovať 

asfaltom. Vzhľadom na veľkosť, osadiť bránky pre futbal a príslušné čiarovanie.  

 

V bezprostrednej blízkosti horeuvedeného veľkého ihriska je aj malé ihrisko, určené na volejbal. Dnes 

kvôli výrazným prasklinám je nepoužiteľné. Odporúčam rekonštruovať asfaltom a vyznačením 

čiarovania pre volejbal. 

V blízkosti týchto dvoch ihrísk je aj stolnotenisový stôl, celý priestor sa tak dá nenáročným spôsobom 

využiť ako širšie centrum rôznych športovísk. 
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