
Z á p i s n i c a 
zo 16. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 2.6.2016 

 
Prítomní:  
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta 
Martinková, Mgr. Marián Zrník,  
Neprítomní/ospravedlnení: MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Filipová 
Za mestskú políciu: Kpt. Miloš Tomašec                
Obyvatelia Vlčiniec: Országhová, Hlávková, Sluková, Mládenek, Lukáček, Rzeszoto, Zelný, 
Heinrich, Vavrík, Kuliha, Macko, Hovan, Cagáň,   
Program:  1.  Informácia od MP Žilina 
                 2. Podnety od občanov  

1. 

Zástupca Mestskej polície v Žiline pán Tomašec konštatoval zlepšenie situácie na Nanterskej 
ulici. Riešil sa problém s neustálym obsadzovaním lavičiek občanmi popíjajúcimi alkohol. 
Tiež informoval o zriadení nového okrsku MsP na Vlčincoch (2 policajti budú mať stálu 
službu pracovisko priamo na Vlčincoch) 

2. 
p.Rzeszoto  
 sťažuje sa na prevádzku p.Zuziaka na Slovanskej ceste. - požívanie alkoholických 

nápojov pred budovou na verejnom priestranstve, otázne je, či má prevádzka toaletné 
priestory. Okolo budovy na chodníku popíjajú ľudia, často tam spia.  Zástupca MsP 
konštatoval, že urobia obhliadku, preveria, či je táto prevádzka povolená, vyšlú 
častejšie hliadky do tejto časti 

 predložil návrh, ktorý by občanom Slovanskej cesty pomohol s problémom, ktorý 
dlhodobo riešia. Spočíva v zrušení odbočky na ulici Matice Slovenskej. V tom 
prípade by vodiči z Vlčiniec III. s oveľa väčšou pravdepodobnosťou použili skôr 
Obežnú ulicu ako Slovanskú cestu. Už vieme, že tranzit cez túto cestu je enormný, 
a teda to treba riešiť. 

 



Cestu by mohla nahradiť zeleň. Trolejbusy by mali otočku len o pár metrov ďalej pri 
reštaurácii „Žaba“. Alebo v inom prípade by sa mohlo zakázať odbočovať a vchádzať do 
odbočky všetkým automobilom okrem trolejbusov. To by museli riešiť dopravné značky. 

p. Rzeszoto  
  opätovne otvoril tému vrakov na sídlisku, konštatoval sklamanie z odpovede 

primátora na jeho list. Zástupca MsP konštatoval komplikovaný legislatívny proces pri 
odstraňovaní týchto vrakov, MsP môže odstrániť iba vozidlá brániace cestnej 
premávke a vozidlá znečisťujúce životné prostredie, pripomenul možnosť častejšieho 
dotazovania sa občanov na Okresný úrad, odbor dopravy 

 dal sťažnosť na nezametanie ciest (obzvlášť spomenul ulice Berlínsku, Varšavskú, 
Hlbokú cestu), konštatoval, že ešte ani na jar nie je odstránené jesenné lístie 

 sťažuje sa na nevyčistenie priestorov po oreze stromov (pod Bilou, sv.Gorazda), 
 žiada aspoň štvrťročne vyčistiť priestor okolo kontajnerov  

P.Groma konštatoval, že si vyžiada harmonogram čistenia a následne budú prijaté 
opatrenia 

p.Lukašek  
 opätovne pripomenul neúnosnú rannú premávku na Černovskej ulici  a ul. ulice Sv. 

Svorada a Benedikta (zahltený priestor najmä ráno pri dovoze detí do školy), občania 
žiadajú zriadenie jednosmernej ulice a pripravuje sa aj petícia v tejto súvislosti. Po 
týchto uliciach sa pohybujú motorové vozidlá voziace deti do Základnej školy, 
Materskej školy, Špeciálnej školy pre postihnuté deti a tiež motorové vozidla do 
zariadení   výmenníková stanica BYTTERM , knižnica,  reštaurácia  ZEPPELIN PUB, 
 herňa VIX PUB čo prehusťuje miestnu komunikáciu  a je zdrojom konfliktov 
 a kolízii medzi vodičmi motorových vozidiel  a aj chodcov (školákov). 

p.Hlávková  
 sťažnosť na sprejovanie podchodov, sťažnosť občanov na znečisťovanie priestorov. 

Zástupca MsP konštatoval, že po zistení hliadkou MsP je vyhotovená 
fotodokumentácia a realizuje sa postúpenie na ďalšie konanie  

 dala podnet na výmenu osvetlenia vo všetkých častiach Vlčiniec, okrem Vlčiniec II, 
kde je rekonštruované. Informovala o prebiehajúcej petícii na riešenie tohto problému. 
Konštatovala, že súčasné osvetlenie je životu nebezpečné.  

 pripomenula potrebu dokončenia chodníka na Vlčincoch v smere na Vodné dielo 
p. Mládenek  
 opätovne diskutoval o probléme parkovania, prezentoval podnet na vypracovanie 

projekčného riešenia parkovacích miest (s využitím zdevastovaných predtým 
trávnatých plôch) 

p.Országhová  
  chýba jej spätná väzba na podnety zo strany mesta, napríklad s ohľadom na dodávku 

sľúbených betónových  smetných košov na troch nástupných zástavkách mestskej 
dopravy,  

 predkladá tiež podnet na častejšiu a dôslednejšiu kontrolu firiem vykonávajúcich 
čistenie mesta,  

 informuje sa na situáciu na Slovanskej ceste 
  



p. Zelný  
  opakovane vyzýva na presun kontajnerov na konci Slovanskej cesty a výstavbu 

stojky. Spolu s pánom Zelným boli prítomní domovníci z dotknutého územia: Macko, 
Heinrich, Vavrík, Kuliha, Hovan, Cagáň, ktorí predložili mestu aj petíciu za 
premiestnenie kontajnerov, pretože stojisko je situované veľmi nebezpečne – žiadajú 
postaviť stojiskový box na kontajnery na miesto, kde síce bývala tráva ale neustále 
tam stoja autá, a teda tráva tam aj tak nerastie.  

p. Zelný, Macko, Heinrich, Vavrík, Kuliha, Hovan, Cagáň 
  tiež žiadajú zvýšenie počtu retardérov na Slovanskej ceste z 3 na 5 kusov. Žiadajú 

kovové retardéry, lebo betónové vraj nespĺňajú účel. Tiež žiadajú o zvýraznenie 
farebného výstražného značenia na betónových retardéroch. Chcú odradiť vodičov, 
aby prechádzali cestou. 

p. Sluková  
 konštatovala problém čistoty či skôr nečistoty na cintoríne  na Hradisku, okrem toho 

poukázala na 
- zničené schody 
- zničené oplotenie v dôsledku čoho sú zvieratami rozryté hroby,  
- chýbajúci vodný zdroj. 
 viceprimátor P.Groma konštatoval, že mesto eviduje problém s vodou a v súčasnosti 
sa pripravuje riešenie zrejme v podobe vodného rezervoára 
 

Pri tomto podnete treba skonštatovať, že pani Sluková hovorila o zvetraných schodoch 
a poškodenom plote už pred vyše rokom. Vieme o tom, že sa plot už opravoval. Je teda 
opätovne zničený? Alebo ako to je? A čo schody?  

 

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov. 
Ďakujeme.  

 

 

 

..................................................                                      .................................................                                 
       Mgr. Iveta Martinková                                                      Mgr. Jana Filipová 
predseda Výboru MČ č.4                                                  sekretár Výboru MČ č. 4 
 
 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 


