
Z á p i s ni ca 

z 25. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince  

dňa 4. 5. 2017 

 

Prítomní:  

Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Patrik Groma, Mgr. Jana Filipová, Mgr. Marián 

Zrník,Mgr. Iveta Martinková 

Neprítomní/ospravedlnení:Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník 

Za mestskú políciu: ospravedlnený 

Obyvatelia Vlčiniec: p. Országhová, p. Rzeszoto, p. Kodajková, p. Gregušová, p.Šuleková, 

p. Ďurana, p. Šurinová  

Program:  

1. Podnety od občanov 

2. Čerpanie pohotovostných fondov 

 

1. 

p. Ďurana 

 má výhrady voči práci Mestskej polície. Neustále sa sťažuje na to, že policajtov na 

Vlčincoch nie je vidno. Stav nečinnosti podľa neho stále pokračuje. Prešiel mesiac 

a nič sa nezmenilo. Autá stále parkujú tam, kde nemajú. Porušujú zákazové značky. 

„Keď volám policajtov, prídu za 4 hodiny. Osem rokov sa tu nič nerieši.“  Zaujíma sa, 

či  dodržiavanie zákona platí pre všetkých občanov. Žiada riešenie dopravy na 

Černovskej ulici. Opäť žiada odvolať pána Šamaja aj pána Mišejku. Tiež kritizuje 

činnosť štátnej polície.  

p. Groma –Parkovanie je na Vlčincoch momentálne veľký problém. Parkovacie miesta boli 

v pláne, neschválilo sa to však na zastupiteľstve pre nedostatok financií. P. Ďurana sa môže 

zúčastniť na zastupiteľstve kedykoľvek so svojim podnetom. Tento proces si vyžaduje viac 

času,   je len mesiac od podnetu p. Ďuranu.  

p. Šurinová 

 Opäť otvorila otázku parkovania na ul. Černovská a pri škole sv. Gorazda. Na 

Gorazda je najhorší prístup. Chce sa iba opýtať, čo s tým, aby tie autá tak 

nedevastovali stromy, trávnik a okolie. Je tu problém s nákladnými autami a rovnako 

s rodičmi, ktorí zavážajú svoje deti do školy. Je to tam zdevastované prejazdom 

nákladného auta, ktoré majú na škole predajné akcie.   

 Ak by sa dali kontajnerové stojiská na ul. sv. Gorazda, potom by nákladné autá 

nemohli prejsť, a tým by sa mohla sčasti vyriešiť situácia. 

 konštatuje, že, tam kde bývajú poslanci, tam to vyzerá krajšie a tam kde nebývajú 

poslanci, tam to čisté nie je. 

 mestská polícia prichádza neskoro. Po upozornení o kradnutí pneumatík prichádzajú 

policajti s húkačkami...dosť na to, aby zlodeji stihli utiecť.  

p. Gregušová 

 Na Tulskej ulici stojí na konci auto, ŠPZ PP..., „písala som si s p. Tomaščom. Dostal 

maily, zdokumentované všetko je a stroskotalo to na tom, že to auto tam je stále 

odstavené a nedá sa tam otáčať.“ Chce sa opýtať, ako sa to treba riešiť. Trvá to už 



mesiac. Majiteľa nepozná. Auto nemá ani platnú STK, je to vrak, ktorý tam nemá čo 

robiť. „Nedá sa vymyslieť niečo podobné ako rezidentská oblasť?“ 

Bola  aj za pánom riaditeľom OSBD pred dvoma rokmi a chcela riešiť problém 

s parkovaním už dávnejšie. Nie je tam zákaz, preto sa nedá zakázať autám tam 

parkovať. Prečo sa to ale nerieši tak, že zamestnanci a návštevníci OSBD budú 

parkovať na opačnej strane, kde nie je parkovisko spoplatnené?  

p. Groma – riešením by mohlo byť vybudovanie parkovacej plochy na Obežnej ulici. To bude 

katastrofálny stav, keď sa tam dobuduje celý komplex budúcej bytovej výstavby na mieste, 

kde stále Moskovská škola.   

p. Šuleková 

 ul. Varšavská – pýta sa na voľnú plochu, ktorá je teraz nevyužívaná. pri Materskej 

škole. Či by tam nebolo možné vybudovať parkovacie miesta. 

p. Groma informuje, že tam bude opravené dopravné ihrisko. 

 Otázka na dopravné značenie – semafor pre prechod z univerzitného mestečka  

p. Gregušová 

 Čo teda s riešením parkovania na ul. Tulská? 

Čo by sa mohlo pre posledný vchod navrhnúť?  

p. Groma – budúci rok sa pôjde do platenia parkovania. Ten, kto bude mať trvalý pobyt, bude 

mať symbolický poplatok za parkovanie, ten kto nebude mať, bude musieť zaplatiť viac.  

Pani obyvateľka – toto určite nie je riešenie. Čo s návštevami, ktoré budú chcieť zaparkovať. 

Nebudú mať miesto. Nie je to dobrý nápad. Byty sa stále stavajú, parkovacie miesta však nie. 

V tom je problém.  

p. Kodajková 

 pri Berlínskej majú krásne stojiská okolo smetných košov. Otázka, či je to 

naprojektované na celé sídlisko a či by to bolo možné realizovať aj na Slovanskú  

cestu.  

p. Rzeszoto 

 kontajnerové stojiská by mali spĺňať určité kritéria. Mesto Žilina by mohlo v tomto 

smere vymyslieť koncepciu uzamykateľných klietok okolo kontajnerov, ku ktorým by 

mali prístup len obyvatelia. 

 chce poďakovať za širší chodník. Vyriešilo sa to za dva dni. Na odbočke na ul. 

Slovanská je lepšia situácia. Vlčince – riešime skoro všetci parkovanie. Jediné riešenie 

vidím v parkovacom dome. Ale  križovatka, ktorá sa stala veľmi nešťastnou, je pri 

ostrovčeku pri Žabe. Chcel by som poprosiť, aby sa tam dalo dopravné zrkadlo, ktoré 

umožní vidieť, či prichádza auto zľava, alebo by bolo treba vymaľovať zebru, aby 

vodiči videli, že tam nemôžu parkovať. Žiadal som p. Vidru, aby  na ul. Slovanskej 

odstránili koreňovú sústavu, kde boli stromy odstránené, stále to však nie je vyriešené. 

Chcem vysloviť nespokojnosť s odborom životného prostredia. Viaceré podnety nie sú 

z ich strany vyriešené. Na Rosinkách je malý park, ktorý rovnako nefunguje. 

V lesoparku chýbajú tiež prvky, ktoré by sa mohli vybudovať práve z pílených 

stromov, ktoré nie sú odpratané v iných častiach.  

 

 

p. Országová 



 upozorňuje, že podchod na Slovanskej ceste je dočmáraný. Pýta sa, ako by bolo 

možné dosiahnuť, aby sa tam urobili pekné seriózne grafity? Oslovila aj mladého 

umelca, ktorý by nakreslil peknú krajinku. Stálo by to 600 – 800 eur. Ako je možné 

získať takéto peniaze? Ako treba pokračovať? 

 tlmočí nespokojnosť s retardérmi na ul. Slovanská. Nestačia zabrzdiť vodičov, aby 

nešli väčšou rýchlosťou, ako je povolené. Retardéry majú byť, ako sú v Bytčici, aby 

autá museli pribrzdiť. Sú tam tri retardéry. Aká musí byť vzdialenosť medzi nimi? 

Asfaltové retardéry sú tam len na ozdobu. Bolo by možné aspoň zistiť  normu podľa 

ktorej sa môžu retardéry umiestňovať. ? 

p. Zrník, poslanec 

 Podchod Matica Slovenská – oslovili sme už jedného pána Dlhopolčeka, chce nám 

ukázať návrhy na grafiti. Robil napríklad pri plavárni ten podchod. Ide nám o to, aby 

to bolo niečo pekné a nie morbidné. Má nám dať rovnako aj rozpočet.  

Pán Sybila (doručil na Výbor poznámky s požiadavkami) 

 Zrekonštruovať podchod pod zástavkou Matice Slovanskej, na obidvoch stranách 

a premaľovať vrchnú stranu podchodu 

 Natrieť zábradlie vedľa zástavky MHD obchodná na žlto alebo oranžovo 

 Vysadiť magnólie na ulici T. Vansovej oproti OC centra 

 Pokosiť trávu na ulici Martinská a Popradská 

 Venčovisko pre psov na Vlčincoch I na tráve pri ceste 

 Osadiť 2 stĺpy verejného osvetlenia na Vlčincoch I.  v smere od ulice sv. Cyrila 

a Metoda smerom na ulicu Poštová, tam kde sú jamy na ostrovčeku.  

 Vyasfaltovať chodník Vlčince III na ulici Martinská za druhým panelákom ako je 

asfaltová plocha smerom na ulicu Gerlachovská 

 

Obyvatelia sa neustále sťažujú na nedostatok parkovacích miest, na hluk z non stop 

prevádzok herní, na nedisciplinovaných psíčkarov.  

 

2. 

Návrh uznesenia č. 28/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili 400 € pre Rodičovské združenie pri ZŠ s materskou školou, sv. Gorazda 1, 

010 08 Žilina na zakúpenie záhradného náradia fúrikov, rýľu, krompáč, motýk, lopát, metly 

a rukavíc.  

 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

Návrh uznesenia č. 29/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili 450 € pre Občianske združenie Go Space, Eko Friendly Žilina, IČO: 

50431277, Karola Kmeťku 3150/1, 010 08 Žilina - na riešenie problémov s odpadom, 



ekologické aktivity – čistenie vodného diela, pracovné aktivity, poznávacie činnosti,... 

Ekologické hnutie  

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

Návrh uznesenia č. 30/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili 350 € pre Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08, IČO: 319114551 Žilina 

na triedenie odpadu,  a to zakúpenie nádob, lisu  na plastové fľaše, súpravy odpadových 

košov. 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

 

 

 

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 


