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Z á p i s n i c a 
z 10. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 3.12.2015 

 
 

Prítomní: Poslanci: Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková  
Príslušník Mestskej polície Žilina: kpt. Miroslav Karak 
Obyvatelia sídliska: p. Šupejová, Ján Rzeszoto, Martin Heidrich, Marián Kekely, Alica 
Martoňaková, Anna Táboryová, Rudolf Červený, Anna Dibáková, Viera Országová, Slávka 
Frajtová 
Neprítomní, ospravedlnení: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník, 
Mgr. Marián Zrník       
            
Program:   Podnety od občanov – osobné konzultácie          
             
Podnety od obyvateľov Bulharská/Pittsburgská cesta 
p. Dibáková  
-Z vonkajšej strany (Bulharská cesta) Pri budovaní komplexu Arboretum zlikvidovali asi 18 
prašiakov - bolo by potrebné nejaké dodať. Aspoň pred troma vchodmi.  
-Ľudia z nových panelákov komplexu Arboreum vyhadzujú smeti do iných, nie im 
prislúchajúcich, smetiakov. Zastrešené smetiaky komplexu Arboreum sú väčšinou zamknuté.  
-Ďalší problém sú lavičky. Sú špinavé, lebo mládež používa operadlá na sedenie a sedadlá  na 
nohy. V ich okolí je neustály neporiadok. Občania, ktorí prišli na výbor, žiadajú lavičky 
odstrániť alebo premiestniť do ihriska.  
-Občania z Bulharskej cesty namietajú aj na parkovanie veľkých služobných áut dokonca na 
chodníkov...ženy s kočíkmi musia ísť po trávniku.  
-p. Karak reagoval, že dodávky môžu parkovať prakticky kde chcú. Nebráni im nič k tomu, aby 
tam stáli. Čo sa týka chodníka, ak porušuje vzdialenosť 1,5 m voľného priechodu, treba volať 
políciu.  
 
p. Frajtová konštatovala, že keď sa stavalo Arboreum, bolo povedané, aby sa o parkovanie 
ľudia nebáli. Investor vraj zabezpečí parkovacie miesta. Parkovanie bolo zabezpečené pod 
panelákmi a je  také drahé, že ľudia parkujú aj tak na ulici. Malo by sa to riešiť a investor by 
mal tých nových obyvateľov prinútiť, aby si to parkovacie miesto odkúpili. Rovnako bolo 
sľúbené, že pristavia nejaké oddychové miesta, a  miesto toho zabrali parkovacie miesta aj 
novými zamknutými kójami na kontajnery, ktoré sú aj tak prázdne. Obyvatelia Arborea 
vyhadzujú smeti do iných smetných nádob.  
- Ďalej pani Frajtová doporučuje, že na triedený odpad by sa mohol dať nadpis Pozor triedený 
odpad na sklo, Pozor triedený odpad na papier a pod. Ľudia nie sú všímaví a hádžu ten odpad aj 
tam, kde nepatrí.  
– prosí tiež o pomoc pri riešení množstva bilboardov v meste.  
 
p. Groma – veľa bilboardov je na mestských pozemkoch a nakoľko sa im neobnovia zmluvy, 
pôjdu niektoré preč.  
 
Podnety od pána Rzeszoto 
Žiada riešiť mesto problém vrakov.  Nachádzajú sa na uliciach Berlínska, Ľubľanská 
a Slovanská cesta. Je to viac ako 5 vrakov. Znižujú počet parkovacích miest. Problém je aj na 
súkromnom pozemku pána Zuziaka 
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p. Karak  reagoval, že kontaktoval p. Zuziaka. Prisľúbil, že vyzve majiteľov áut, aby ich 
odstránili, pokiaľ si to neodstránia, tak požiada mesto o pomoc. V zmysle zákona však on 
nemôže zasahovať do súkromného majetku.  
p. Rzeszoto upozornil na ďalšie situácie, ktoré treba riešiť na Vlčincoch 2. 
-  Neudržiavané kríky na Dobšinského ulici – treba orezať  
-  Hustý porast stromov na Nanterskej ulici, ktorý obmedzuje svetlo a teplo ľuďom na nižších 
poschodiach, potrebné citlivo orezať a presvetliť  
- Investičný zámer – situácia na Matici Slovenskej. Žiada posúdenie dopravného experta 
a realizáciu chodníka, aby ľudia nechodili po zákrute, kde sa točia autá. Dĺžka cca 50 m.  
- Kríky na uliciach Fatranská a Vysokoškolákov – treba odstrániť alebo znížiť. Keďže 
z Fatranskej cesty vodiči vôbec nevidia doľava.  
 
p. Heidrich Martin 
vyjadril poďakovanie za realizáciu podnetov spred troch mesiacov. Poukázal ešte na to, že 
-po sadení stromov ostali kopy  
 
p. Kekely  
-reaguje na zmenu, ktorá nastala premiestnením kontajnerov.Tvrdí, že zmena zhoršila dopravnú 
a bezpečnostnú situáciu  na ul. Kubínskej a Martinskej.  
- upozorňuje  na brezu,  ktorá je rovno pred  vchodom na ul. Kubínskej 7, ničí mestský majetok. 
Chodník sa zdvihol tak, že tam už vzniká schod. Okrem toho, v blízkosti tej brezy ide prípojka 
plynu. Koreňový systém už je dosť veľký a je nevyhnutné, aby sa to riešilo..   
 - všeobecne konáre briez na Kubínskej ulici sú už blízko okien, v izbách je peľ, hmyz.. 
 
p. Červený  
- mesto síce reagovalo na jeho podnet k premiestneniu kontajnerov na Kubínskej ulici, ale 
neakceptovalo jeho návrh v plnej miere. Navrhoval, aby sa presunuli kontajnery tak, aby sa 
rovnomerne rozmiestnili do medzierky. Tým by sa nenosili smeti z vchodu 8 a 9 k iným 
vchodom, ale by ich tam nechávali.  
 
p.  Martoňaková 
– popisuje situáciu umiestnenia kontajnerov na Kubínskej ulici: Okruh je kolmo na Martinskú.  
Pri poslednom vchode je cestička, ktorou chodia ľudia do Tesca nakupovať. Je tam 9 
kontajnerov na ceste vedľa krajnice. Keď tam ide nejaké auto rýchlo, ja mám skutočne strach, 
že to nevyberie. Rovnako bude problém so snehom. Pôvodne sa tam popridávali kontajnery na 
separovaný odpad. Teraz ľudia nemajú priestor, pretože pred ostatnými vchodmi je parkovanie. 
V tomto oblúku parkovali ľudia autá, lebo nemali inde miesto.. Nič sa nedosiahlo tým, že sa 
kontajnery posunuli. 
 
p. Groma –konštatoval, že sme sa  snažili vyhovieť podnetu občana. Keďže sa teraz zistilo, že 
riešenie nebolo správne, skúsime tento podnet znovu riešiť.  
 
p. Táboryová  
- žiada riešiť aspoň provizórne chodník– vysypať štrkom pred zimou. K ul. Karola Kmeťku č. 
1-3 – od zastávky z Cyrila a Metoda, ľudia prejdú cez most a viac chodník nie je.  Chodia po 
blate alebo po ceste. Časom to treba riešiť riadnym chodníkom.   
- občania tiež žiadajú prechod pre chodcov z Vlčiniec 4, z parkoviska Karola Kmeťku smerom 
ku Kauflandu 
 
p. Filipová - budem to riešiť, mám dohodnuté stretnutie s p. Rolkom, vedúcim dopravy 
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 -z ulice sv. Cyrila a Metoda smerom na Carrefour, kde sa nachádza značka B2 (foto súčasťou 
zápisnice) dosť často chodia autá do protismeru. Značku by bolo potrebné zvýrazniť reflexnou 
plochou.  
- problémy s kontajnermi, sú na rohu panelákov pri bytovkách Karola Kmeťku 1-3, takže 
nevidno, kto do nich vyhadzuje smeti. Prichádzajú tam ľudia z iných miest a tiež Dodávková 
služba. Hádžu odpad aj vedľa kontajnerov a je z toho neporiadok 
- Občania prosia, či by bolo možné zmeniť stanovisko na zabezpečenie smetných nádob.  
 
p. Groma – žiada návrh na zmenu stanoviska na zabezpečenie smetných nádob na ul. Karola 
Kmeťku 1-3 
 
p. Karak –vyzval občanov, aby polícii nahlásili ŠPZ áut, ktoré  neoprávnene vyhadzujú odpad. 
  
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 
 
Prílohy: Prezenčná listina, foto 
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Dňa 01.12.2015 o 19:50 sme išli s manželkou autom z ulice Cyrila a Metoda doprava, smer na Carefour. Boli sme v pravom pruhu, v ľavom – vedľa nás bol 

trolejbus žilinskej MHD. Oproti v protismere išla čierna Fabia classic, ktorá si ale všimla trolejbus, zastavila a začala sa v tomto dvojpruhu otáčať. Tento jav sa 

deje pomerne často. Navrhujem preto osadenie dopravnej značky B27b, a zvýraznenie už osadenej značky B2. (viď strana 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čierna Fábia v protismere 

MHD Trolejbus 

Moje auto 

Auto za mnou 
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Zvislá dopravná značka B2 – zákaz vjazdu všetkých 

vozidiel, je už osadená. Bolo by vhodné ju zvýrazniť 

tou žltou reflexnou plochou.   
Osadiť B27b sem 

alebo ešte skôr, 

aby to šofér 

zbadal skorej.  
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