
 

Z á p i s n i c a 
z 38. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa  

4.10.2018 
 

Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta 
Martinková  
Neprítomní/ospravedlnení poslanci: Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. 
Marián Zrník 
Prítomný za mestskú políciu: Tomašec 
Obyvatelia Vlčiniec: p. Tučeková, p. Jelínková, p. Hlávková, p. Kurtík, p. Martinka, p. 
Pálfyová, p. Lukáček 
  
Program:  I. Podnety  
      
 
 

I. 
 

1.)Ulica nám. Ľudovíta Fullu 20-23, prerastené stromy 

 p. Jelínková - Máme tam prerastené stromy a dreviny, ale keď vidím, že inde sa 
stromy vypiľujú, tak by som chcela aj u nás, aby sa to zmenilo. P. Primátor postúpil 
pred číslom 20 na našej ulici pílenie 8 briez v roku 2013 a odvtedy sa tam nič nedeje. 
Mesto vie, že tam je problém s týmito stromami a nič sa nerieši. Stromy už majú 
výšku po piate poschodie a rastú stále ďalej, behom roka narastú aj o 50 cm. V lete je 
tam vlhko a už teraz, keď je slnko nízko, v polovičke tých stromov a slnko tam máme 
len jednu hodinu denne, inak slnko nevidíme. Tak ako sa to urobilo na Predmestskej, 
s tým, že to boli staré 40 ročné choré stromy, Naše sú tiež staré, keď je silný vietor, 
tak tiež máme popadané konáre suché na zemi.  

 p. Filipová – čo Vám bolo odpovedané, keď ste si podali žiadosť na MÚ v roku 2013? 
 p. Jelínková - Sťažnosť na budovu Max, nad obchodom Koruna, - majiteľ sa vyhráža, 

keď sa sťažujeme, je tam veľa nečistôt, bezdomovci tam prespávajú. Decká tam chodia 
dnu, choroby sa môžu odtiaľ šíriť. K budove patria aj predmetné stromy, ktoré by sa 
mali vyrúbať. Nám to narušuje tiež satelity.  

 p. Tomašec – najlepšie by bolo to podať na Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou. Policajti vraj nemajú žiadne hlásenie, nakoľko ide o súkromný objekt.  

 p. Martinková – s MÚ sa veľmi ťažko komunikuje ohľadne výrubu stromov. Vlčince 4 
sú tiež v zlom stave, bolo tam treba vyrezať slivku a trvá to vyše 2 troch mesiacov, nič 
nie je vyriešené. Ja osobne som to riešila. Mesto nevie odstrániť suché konáre zo 
stromov. Je mi to osobne ľúto, suchý konár sa musí dať preč.  

 P. Jelínková – náš panelák na námestí Ľudovíta Fullu stojí 40 rokov a je tam veľa 
stromov – lipy, platany, buky, Stromy sú krásne, ale pokiaľ nám to zasahuje do bytov, 
a tienia nám, tie by sa mali zrúbať.  

 p. Groma – to sú ta krásne stromy. A pokiaľ nezasahujú do bytov, nie je možné ich 
vyrúbať. Mesto Žilina povoľuje výrub stromov na súkromných pozemkoch. Pokiaľ ide 
o mestský pozemok, rozhodnutie vydáva Okresný úrad, my tam tu žiadosť môžeme 
podať a nemusí nám byť vyhovené. Môžeme sa tam ísť pozrieť, urobíme obhliadku 
s odborom životného prostredia.  



 p. Jelínková – tí sa tam už nachodili už za tých 5 rokov, vidia to, a neriešia to. So 
životným prostredím sa už nedá viac komunikovať. Idem na prechádzku, čo robia na 
Veľkom diely, a 16 stromov tam vyrúbali, asi tam idú robiť chodník. A tam sa to dalo 
urobiť. Prečo nie u nás. Keď mohli na ulici Martinská spíliť stromy, a vysadili nové 
stromy. Určite by sa viac oplatilo spíliť stromy tesne pri škole, ktorá teraz musí svietiť.  

2.)Hlboká cesta, Vlčince III. 

 p. Hlávková - briežok pod krčmou pri podchode – na Hlbokú ulicu z Vlčiniec 3 – tam 
to bola úplne vybielené a sú tam nánosy bahna. Takže tam bude ešte problém.  

 Chcem poďakovať, že sa urobili podhrady v podchodíku, len ten briežok ktorý je medzi 
krčmami, sa vôbec nekosí , neupravuje sa, tam sa nerobí vôbec nič. Chcem sa opýtať, 
prečo sa s tým nič nerobí.  

3.)Ulica Černovská, sv. Gorazda, parkovisko 

 p. Tučeková - Hovorilo sa, že sa bude na jeseň robiť parkovisko, v akom je to stave? 
 p. Groma – po 1. 10. sa môžu píliť stromy a bude tam parkovisko.  
 p. Tučeková – vedľa jamy smerom k škole sv. Gorazda je blato, keď tam chodia autá, 

nemôže sa to zasypať hlinou? tráva by sa tam mohla vysadiť a dať tam veľké kvetináče.  
Na ulici Černovskej parkuje rozbité auto, ako sa to rieši?  

 p. Tomašec – auto stojí nabúrané, majiteľka je odcestovaná. Auto si dajú odtiahnuť. 
Opitý vodič im zničili jediné auto. Sľúbili že ho dajú preč, ale zatiaľ tam stojí.  

 p. Tučeková – dotaz na značky – Zákaz zastavenia na ulici sv. Cyrila a Metoda z druhej 
strany pri Kazačku.  

 p. Tomašec – osadilo sa dopravné značenie, aby sa urobilo parkovisko, ktoré bude za 
mesiac za dva. Rieši sa problém so státím áut v tomto zákaze, ak bude podnet zo strany 
občanov, vyšleme hliadku a budeme to riešiť.  

 p.Tučeková – od Tuláka smerom k Černoveskej ulici by sa mali zabezpečiť VPPčkári, 
aby tam aspoň odhrnuli listy, je to tam v hroznom stave. Žiaci tade chodia, učia sa 
o životnom prostredí. Malo by sa to tam vyčistiť, je tam predsa škola a deti. Dali sa tam 
veľké kontajnery, a ľudia tam dávajú vedľa týchto kontajnerov nadrozmerný odpad.  

 P. Groma – po nahlásení smetiarov tam chodí auto každý štvrtok, ktoré tento 
nadrozmerný odpad odvážajú.  
1.) Ulica Trenčianska, parkovisko 

 p. Kurtík - Bol som tu už minulý rok. Tento rok bolo prisľúbené parkovisko. Urobili 
tam chodník. Ale parkoviská tam stále nie sú. Projekty na to máme už rok. Má tam byť 
13 parkovacích miest, 4 miesta sú tam len zatiaľ. Jediné, čo tam je urobené, je že opravili 
chodník a zrezali brezu a urobili chodník vyššie práve tam, kde má byť to parkovisko, 
čo potom museli meniť.  

 p. Groma – do konca roka je to v pláne zrealizovať to.  
 p. Martinková – naposledy mi bolo povedané, že je to na Verejnom obstarávaní a stáva 

sa to, že sa neprihlási do súťaže nikto. Zavolám na verejné obstarávanie, či sa našiel 
nejaký realizátor, viem že je to v pláne, už sa len musíme dopátrať k tomu, či to bolo 
vysúťažené.  

 p. Groma – tento mesiac sa začína robiť – začiatok prác je október. Dostal som práve 
informáciu z verejného obstarávania. Osobne na to dozriem. Zistím presný termín, kedy 
začnú a zavolám vám. 

4.) ulica Tulská, suché stromy 



 p. Pálfyová  – Jeden suchý strom od cesty bol na ulici Moskovská – ten niekto zrezal, 
asi vlastníci bytov, lebo niekto ho zlikvidoval, nakoľko nebola z mesta odozva. Z druhej 
strany je ďalší suchý strom, ktorý ale nebol zrúbaný. Prečo máme nejakú firmu, ktorá 
sa stará o tieto záležitosti, ktorá na jednej strane niečo zreže a na druhej strane iný suchý 
strom nezreže. Tam je doslova prales, tie brezy sú všade. S tým sa nerobí nič, ale vysoký 
suchý strom tam stále stojí. Ďalší dotaz – stojiská na smeti. Na Slovanskej ulici  je nové  
stojisko bez striešky a na Tulskej je so striežkou. Prečo nie sú rovnaké tie stojiská. Tá 
strieška tam chýba.  

 p. Groma – podmienku vieme dať do rozpočtu. Je to hygienické, takže je lepšie, keď to 
je zakryté.  

 p. Pálfyová - Zmenil sa zákon o zimnej údržbe, tak sa chcem opýtať, ako je mesto 
pripravené na zimnú údržbu. Napríklad pri našom dome Tulská sme si čistili sneh sami. 
Malo by to teraz robiť mesto. Doteraz sme to robili z vchodových peňazí, zaplatený bol 
človek, ktorý to robil. Chcem sa opýtať, odkiaľ to bude v starostlivosti mesta. Ide hlavne 
o chodník okolo paneláka, či budú chodiť malé odhrňavače, alebo to musíme robiť zas 
my? Ako je mesto teraz na to pripravené.  

 p. Groma – robila sa súťaž na zimnú údržbu? Je tam zmluva, na základe ktorej musí 
mesto zabezpečiť zimnú údržbu hlavného chodníka. Takže tie malé chodníky pri 
vchodoch je vo vašej réžií.  

 p.Pálfyová – ako ja mám ale povedať ľuďom, pokiaľ to majú odhrnúť? Aby to 
nedopadlo tak, že niektoré chodníky nebudú vôbec odhrnuté, ako sa to stalo minulú 
zimu pred budovou mesta  kde je budova polície a dve škôlky. Už vtedy som volala na 
mesto, prečo si pred vlastným domom priestor neočistí od snehu. Nie je možné zapojiť 
do toho aktivačných pracovníkov? Lebo kedysi pomáhali napríklad väzni pri kosení, ale 
teraz už to nevidím.  

 p. Groma – už je aj s tým problém. Je ich málo, týchto aktivačných pracovníkov. Je to 
aj problém so súdmi, ktorí nedá alternatívnu prácu namiesto podmienky, čím by sa 
problém mohol vyriešil. Teraz tam je GPS a budeme vedieť reagovať na to, kde sa bude 
zimná údržba robiť. Bude tam spätná kontrola. Zavoláme Vám, ako to presne bude so 
zimnou údržbou.  

 p. Martinková – pripomenula, že výrub suchých stromov a konárov riešime na meste. 
Všetko je spísané.  

5.) ulica Fatranská č. 12, problémy s vodou 

 p. Martinka - máme tam dlhé roky problémy s vodou, ktorá ide z chodníka. Je to tam 
zle vyspádované. Tento rok sme už 5 krát odčerpávali vodu, keď  príde navalový dážď, 
tak je tam potopa. Volali sme už aj hasičov. Riešením by bol možno nejaký žľab. Okolo 
sa urobilo štrkové odvodnenie 15 cm, ale to aj tak problém nerieši.  

 p. Groma – pôjdeme sa tam pozrieť.  
 p. Martinka – som rád, že sa tam urobila plocha na ihrisku. Ale ako to pokračuje ďalej? 
 p. Groma – je tam právoplatné rozhodnutie – celý vnútro blok sa ide rekonštruovať. Na 

stránke mesta sú aj zverejnené vizualizácie. Pribudnú tam ďalšie ihriská, pribudne tam 
cyklotrasa pre deti, stromy tam ostanú, bude tam odpočívadlo pre seniorov a podobne.  

6.) Vlčince I., parkovanie 

 p. Lukáček – je potrebné vytvoriť koncepciu mesta pre parkovanie. Toto, čo sa robí, je 
nepostačujúce. Najlepšie riešenie by boli parkovacie domy v podzemí.  



 p. Groma – riešiť sa to  bude na ulici Vansovej pri Obchodnej ulici. Koncepcia je v rámci 
územného plánu jasná, je to však už na novom primátorovi, ktorí to buď schváli alebo 
príjme. Aj p. Martinková má pripravenú koncepciu parkovania. Moja koncepcia je na 
verejnom obstarávaní a je to v štádiu riešenia.  

 p. Martinková – Keby sa na Tulskej zmenila plocha pri výmenníkových staníc pri 
Bytterme na parkovanie, veľa by sa toho vyriešilo. Je to na verejnom obstarávaní.  

 p. Groma – Slovanská cesta sa bude tiež robiť nanovo – ako revitalizácia parku aj 
s parkovacím miestom.  

 spoločná diskusia – dať vedieť občanom na pripomienkovanie v prípade, že sa bude 
plánovať nejaká väčšia zmena tých častí, kt. sa bytostne dotýkajú občanov – dať im 
priestor na vyjadrenie, informácie by bolo vhodné dať na spoločné priestory bytov. 

7.) podnety doručené na výbor p. Sibyla 

 na ul. Slovanská doplniť 2 svetlá verejného osvetlenia pred obchodom a ešte na 
ulicu Tulská vedľa chodníka 

 na ulici Ľubľanská, Tulská  vysadiť aleju, orgovány,  
 natrieť podchod pod pohostinstvom na ul. Matice Slovenskej na žlto a most natrieť 

na zeleno zo celej strany, zatepliť 2 mosty na vlčincoch z boku polystyrénom 
a natrieť na žlto, červeno , prípadne tam dať zn. ERB Vlčiniec 

 vypniť asfaltom dieru vedľa mosta v smere od ulice B.S.Timravy k centru, tiež 
natrieť zábradlie na tom mostíku na zeleno a zrekonštruovať tento mostík. 

 

 
*** 

 
 

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov 
v zmysle vyššie uvedeného textu. Ďakujeme.  

 

 

 

..................................................                                      .................................................                                 
       Ing. Patrik Groma                                                          Mgr. Jana Filipová 
   V zastúp. predsedu Výboru MČ č.4                                 sekretár Výboru MČ č. 4 
 

Príloha: Prezenčná listina 
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