
Z á p i s n i c a 

z 31. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa  

4.1.2018 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová, Mgr. 

Iveta Martinková, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Marián Zrník,   

Neprítomní/ospravedlnení poslanci: Ing. Patrik Groma  

Prítomný za mestskú políciu: Kpt. Miloš Tomašec                

Obyvatelia Vlčiniec: Rzeszoto, Gaňa, Jučo, Kulich 

  

Program:  I. Podnety od občanov  

                  II. Kapitálové investície 2018 

 

I. 

1.) p. Kulich 

 Opätovne pripomenul, že na Vlčinciach je neustále problém s čistotou, najmä okolo 

smetných košov, kde je neustále veľa vriec s odpadom. Obdobne je tomu v Lesoparku, 

často sú plné koše a ľudia hádžu smeti vedľa koša, keď je plný. Situáciu treba riešiť 

častejším vyprázdňovaním košov. 

 Ihrisko pred ulicou Gerlachovská je poškodené – najmä asfalt a trávnik, po ktorom 

chodia veľké autá.  

 Zaujímal sa, prečo sa nevysádzajú ihličnany na sídlisku. Nové listnaté stromy okolo 

ihrísk a tenisových kurtov sú krásne, avšak opadané lístie bude na jeseň problémom, 

keďže jeho odpratávanie je nedostatočné.  

2.) p. Rzeszoto 

 Zaujímal sa o dopravnú situáciu na ul. Vysokoškolákov, položil otázku, či prebehlo 

nejaké pracovné stretnutie a ako dopadlo, aký je plán výstavby križovatky. Ako 

vyplynulo z diskusie, stretnutie sa nekonalo. V investičnom pláne je pre rok 2018 

projektová dokumentácia  a v roku 2009 realizácia – križovatka pri Nay Elektrodom. 

V rámci výstavby obchodného domu Kika by sa mal aj kruhový objazd pri plavárni 

zrušiť. V tejto súvislosti žiadame Odbor dopravy – preposlať odpoveď 

o  podrobnom pláne riešenia dopravy ul. Vysokoškolákov až po Rosinskú. Poslať 

občanovi, ako aj poslancom VO za Vlčince. 

 Opätovne pripomenul rozkopanú cestu pri Kazačku, mesto Žilina nemá vedomosť 

o tom, že sa tam kopalo. To svedčí o tom, ako to asi funguje. Požaduje okamžité 

vyriešenie situácie – kto je zodpovedný za rozkopanie, kto a kedy dá cestu do riadneho 

stavu.  

 Upozornil na znečistenie kanálov, osobitne pripomenul kanalizáciu na Slovanskej ceste, 

ktorá je upchatá. Požaduje zvýšenú starostlivosť o miestne komunikácie, kanalizáciu, 

údržbu trávnikov.  

 Požaduje riadne kosenie všetkých mestských pozemkov. Konštatoval, že stále ešte 

nájdeme miesta najmä na Vlčincoch 1, tam je skládka odpadu, kde s kosačkou auto 

nepríde. Upozornil najmä na parcely – 5343, 5344/55... Ak mesto má podpísanú 

zmluvu, prečo sa neudržiavajú pozemky na základe tejto zmluvy všade, kde to treba.  



 Pripomenul situáciu na parcele č. 7878/3 –na ul. Vysokoškolákov – staré panely, 

kanalizácie, nikoho to netrápi, že to tam je dlhodobo. Od starého obchodného centra 

smerom k NAY.  

 Park pri Bille – Billa prisľúbila, že keď postaví prevádzku Billy pri garážach, najskôr 

sa vysadia stromy a dobudujú  park. To však nebolo urobené. Mesto by malo požaovať 

od Billy, aby to aspoň dobudovali, min. trávu dali do poriadku.  

 Priestor medzi CBA a výmenníkovou stanicou - je to tam celé rozrýpané po tráve, 

chodí tade dopravná obsluha, autá si po Tulskej ulici skracujú cestu. Bolo by dobré tam 

vysadiť živé ploty.  

 konštatoval problém s parkovaním dodávok, ktoré parkujú aj cez dve parkovacie miesta. 

Bolo by vhodné dať zákaz parkovania týmto autám, automaticky by sa toto vyriešilo. 

Riešením by teda bolo, keby bolo možné cez VZN – na dopravnej komisii – navrhnúť 

zákaz úžitkových dodávkových vozidiel.  

 Otázka pre všetkých – kedy bude postavený prvý parkovací dom na Vlčincoch?  

p. Martinková  - konštatovala, že stále sa snaží hľadať nové parkovacie možnosti, pritom 

navrhla tri riešenia, hlavne v tých miestach, kde je najväčší problém s parkovaním.– využitie 

jestvujúcich plôch napr. B.S. Timravy, Gemerská – panel pre parkovisko, Obežná, Tulská – 

tam je mestský pozemok s kapacitou okolo 50 áut,  keby sa postavilo smerom hore, príp. dole, 

získame ďalších 100 miest. Je potrebné urobiť pilotný projekt v spolupráci s mestom.  

p. Martinková – Navrhal ešte druhé riešenie v rámci výmenníkových staníc vo vlastníctve 

Byttermu... na odbore stavebnom je žiadosť o možné stavebné úpravy v zmysle, že elimináciou 

technológie sa vytvára priestor a do takejto budovy sa dokáže na základe paletového systému 

vybudovať parkovacie miesto bez nutnosti zasiahnuť do zelene. Napr. na Tulskej je krásna 

výmenníková stanica, kde by sa to dalo zrealizovať.  

3.) Spoločná diskusia - Odťah vrakov 

Poďakovanie mestskej polícii a odboru dopravy, keď v spolupráci so štátnou políciou bolo 

narátaných 29 vrakov a odtiahnutých 5 vrakov. p Tomašec v tejto súvislosti pripomenul 

problém s uskladňovaním vrakov, ktoré sú odťahovaný do areálu v SAD, kde je už príslušný 

pozemok plný vrakov. Požiadavka mestskej polície – vytipovať miesta, kde by bolo možné 

uskladňovať vraky, ktoré sa odtiahnu.  

4.) Parkovacie domy 

Podľa p. Martinkovej chýba na sídlisku cca 540 parkovacích miest. Opäť pripomenula nutnosť 

pilotného projektu – štúdie na takýto parkovací dom. P. Filipová infomorvala, že dala p. 

primátorovi návrh, že by sa mohlo urobiť parkovanie pod ihriskami, no vzhľadom na finančnú 

náročnosť chýbajú financie. Možnosť by bola – výstavba súkromným investorom. 

5.) p. Jučo 

 Ulica Bulharská vedľa Herne. Je tam náš súkromný priestor, 13 m2, sú tam koše na 

separovaný zber. Upozornil na opätovné vypálenie neznámym páchateľom. 

Konštatoval, že pre nich ako vlastníkov, by bolo úplne najlepšie, keby mesto tento 

priestor odkúpilo, a dalo by si vlastné pozinkované koše. Pýtal sa, čo by sa s tým dalo 

robiť, aby to mohol predostrieť vlastníkom na diskusiu. Súčasne upozornil na pozemok 

v blízkosti, ktorý nie je kosený. Poslanci odporučili občanovi stretnutie s odborom 



životného prostredia  a majetkovo právnym oddelením, ktorý by mohol odpovedať na 

otázku kosenia, rovnako o prípadnom odkúpení príslušného miesta s košom.  

 

II. 

Investície  Vlčince  

Poslanci sa zhodli na zozname investícií, ktorý bude predložený prednostovi a vedúcemu 

ekonomického odboru so žiadosťou o zaradenie do investičného plánu a rozpočtu mesta na rok 

2018: 

Parkovanie 

- Vybudovať parkovisko na ulici Námestie Ľudovíta Fullu pred vchodmi 6,7 a 8 (už v minulosti 

komunikované s odborom dopravy) 

- Vybudovať parkovacie miesta na ul. Tulskej pri OSBD 

- Vybudovanie už skôr žiadanej cesty na problémovom mieste na Gerlachovskej ulici 

-  Uskutočniť štúdiu - pilotný projekt k návrhu riešenia parkovania na jestvujúcich betónových 

parkoviskách ich znásobením nadstavbou alebo do zeme  

Športoviská a detské ihriská 

-  Výmena a doplnenie mobiliáru  (mnoho lavičiek a košov sú v zúfalom stave) 

- Rekonštrukcie alebo  likvidácie pieskovísk  ( z mnohých zostali len torzá) 

- Rekonštrukcie alebo likvidácia asfaltových plôch, ktoré boli v minulosti „športoviskami“.  (z 38 plôch 

je dnes opravených  14 plôch, ostatné sú v zlom stave. Rekonštrukciu treba citlivo zvažovať, aby 

športové plochy neboli v prílišnej blízkosti panelákov)  

- Doplnenie športového náradia na asfaltové ihriská, doplnenie čiarovania 

- Revitalizáciu športových ihrísk vo vnútroblokoch (Varšavská/Tulská, Ľubľanská/Berlínska) a úprava 

ihriska a doplnenie futbal.brán na B.S.Timravy 

- Vybudovanie jedného centrálneho multifunkčného ihriska (rozmer hracej plochy min. 20 x 40 m) 

pre mládež na sídlisku Vlčince  (citlivo umiestniť  tak, aby hluk  nerušil okolité obytné jednotky)  

- Vybudovanie oboch navrhnutých workoutov (na Trnavskej je už vyhratá súťaž,  podklady boli 

odovzdané aj na Pittsburgskú) 

Cesty a chodníky 

-  Rekonštrukcia  mostov a podchodov  na sídlisku (sú v zúfalom  stave, hlavne podchod medzi V2 a V3 

je už životohrozujúci - hrozí pád betónových častí zo stropu podchodu) 

- Vybudovanie chýbajúceho osvetlenia pri obchodnej zóne na Slovanskej ceste 

- Vybudovať zábradlie  ku chodníku z paneláku na V1 na námestí Ľ. Fullu smerom na Hlbokú cestu a 

zrekonštruovať dlažbu tohto chodníka (dávna oprávnená požiadavka občanov - dodnes nesplnená)  

- Pokračovať v rekonštrukcii chodníkov 



Iné 

- Vybudovať dve venčoviská na sídlisku Vlčince  (situácia s psími exkrementami je neúnosná, je nutné 

uvažovať aj o inštalácii ekodogtoilets) 

-  Realizovať oplotenie na ZŠ Martinská 

- Realizovať napojenie bazénov MKP na kanalizáciu (od vzniku plavárne sa vypúšťajú počas 

sanitárnych dní agresívne čistiace prostriedky do potoka Všivák) 

 

*** 

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov 

v zmysle vyššie uvedeného textu. Ďakujeme.  

 

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

       Ing. Dušan Dobšovič                                                      Mgr. Jana Filipová 

    predseda Výboru MČ č.4                                                sekretár Výboru MČ č. 4 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


