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Z á p i s n i c a 
z 3. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 5. 3. 2015 
 

 
Prítomní:  
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová,  
Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková,  Mgr. Marián Zrník  
Príslušník Mestskej polície v Žiline: nadpor. Marián Janošík 
Obyvatelia sídliska:  Rudolf Mládenek, Peter Bohovič, G. Sluková 
Zástupcovia OZ Harpúna: Ondrej Houra, Michal Hybský  
Neprítomný: MUDr. Štefan Zelník, PhD. 
                     
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Kontrola úloh vyplývajúcich z podnetov občanov  
3. Aktuálne problémy  
4. Prezentácia OZ Harpúna na základe požiadavky p. Michala Hybského 
5. Prejednanie žiadosti o dotáciu z pohotovostných fondov MŠ Trnavská 
6. Rôzne (aktuality, uznesenia, návrhy) 
7.  Záver  
 

1. 
 

Predsedníčka výboru  p. Iveta Martinková privítala všetkých prítomných a otvorila             
3. zasadnutie schôdze Výboru poslancov MČ č. 4. Zároveň ospravedlnila poslanca  MUDr. 
Štefana Zelníka z neúčasti  na zasadnutí  z pracovných dôvodov. 
 

2. 
 

Kompetentné oddelenia  na Mestskom úrade v Žiline na ústne podnety, ktoré sú 
uvedené v zápisnici z 1. a  2. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4, poslali 
elektronickú odpoveď: 
 
Január 2015 

1) prepadnutý asfalt na Vlčincoch I. 
Miesto bolo kvôli bezpečnosti chodcov označené, bol vykonaný zásyp prepadnutého asfaltu, 
opravu zabezpečí firma SEVAK po mrazoch na jar 2015.  

2) chýbajúce kanalizačné poklopy na Novom cintoríne v Žiline 
Chýbajúce poklopy sa doplnili. 

3) zvetrané schodisko na Novom cintoríne v Žiline 
Podnet bude postúpený správcovi cintorína. 

4) poškodený plot v južnej časti cintorína 
Oprava plota v južnej časti cintorína je v riešení spoločne s  odborom investičným  
 
Február 2015 

1) Upozornenie na katastrofálny stav cesty a chodníka od Nay Elektrodomu smerom 
na Piešťanskú ulicu, prepadnutý kanál smerom na ulicu Matice Slovenskej. 

Prepadnutý asfalt bol opravený. 
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2) Osvetlenie prechodov pre chodcov na Rosinskej ceste 
Požiadavka je zahrnutá do investičného plánu mesta.  

3) Preplnené parkovisko na Pošte 8, vyhradené státie pre zákazníkov  
Slovenskej pošte bol zaslaný list, počká sa na vyjadrenie a budeme informovaní. Mesto 
nemieni riešiť parkovanie pre zákazníkov Pošty 8. 

4) Posypanie chodníkov na Slovanskej a Tulskej ulici, poškodené zábradlie na 
ulici Matice Slovenskej 

Skutočný stav chodníkov sa preveril a zjednala sa náprava. Poškodené zábradlie sa opraví. 
5) Kontrola mestskej polície na Varšavskej ulici  

Poslanec p. Zrník poďakoval príslušníkovi Mestskej polície nadpor. Janošíkovi za snahu 
a pravidelnú kontrolu, ktorá sa začala realizovať.  Uvedené problémy sa čiastočne 
odstránili. 
 
Na základe hore uvedených faktov konštatujeme, že :  
 
I. berieme  na vedomie realizované nápravy a dočasné riešenia podnetov.   
II. budeme  preverovať následné riešenia až do definitívneho odstránenia závad. 
 

3. 
 

Oboznámenie sa s podnetmi občanov a  poslancov na základe osobných konzultácií  
1. Ústny podnet p. Mládenka  

• Má pripomienky a návrhy pre spracovateľa dopravného generelu mesta Žiliny. 
 

Predsedkyňa výboru navrhla, že sprostredkuje kontakt pána Mládenka s pánom 
Čelkom, hlavným realizátorom generelu.  
 
2. Ústny podnet od p. Bohoviča s doručeným fotografickým materiálom  

• Upozorňuje na množstvo nedostatkov, ktoré vyplynuli z novovybudovaných 
parkovacích miest v okolí Varšavskej cesty a tieto dokladá fotografickým 
materiálom.  (viď príloha) 

 
Jeden elaborát fotografického materiálu osobne prevzal pán Groma s tým, že  predloží 
podnet prednostovi mestského úradu. Očakávame teda stanovisko a oboznámenie 
o riešení situácie.  

 
3. Ústny podnet od p. Slukovej 

• Konštatovala, že na ulici Ľudovíta Fullu sa neodstránili konáre stromov a je tam 
slabé osvetlenie.  Tvrdí, že mladí na ulici Ľudovíta Fullu a ulici sv. Gorazda všetko 
ničia. Vraj na ulici Pittsburská bola zhodená strecha a nebola odstránená.  
 

Predkladáme žiadosť príslušnému odboru MÚ o ozrejmenie danej situácie a riešenie 
týchto podnetov.  
 
Tiež žiadame mesto o harmonogram údržby a čistenia sídliska, aby sme mohli 
občanom dať na vedomie, kedy môžu očakávať zlepšenie súčasnej situácie.  
 
4. Ústny podnet od poslankyne p. Martinkovej  
 

• Žiadosť o doplnenie 1ks kontajnera na separovaný  odpad (buď papier, sklo alebo 
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kompozitné obaly) na  ulici  Dobšinského, vchody 14-18. V súčasnosti sa tam 
nachádzajú 4 kontajnery z toho jeden  na plasty. Pričom priestor na piaty kontajner  
je dlhodobo prázdny. Popritom by bolo vhodné očistiť vrchné časti súčasných 
kontajnerov, pretože je na nich hrubá vrstva špiny. Ak občan dáva plasty otvorom do 
kontajnera,  na 99% sa zašpiní.  
 

Predkladáme žiadosť príslušnému odboru MÚ o doplnenie potrebného kontajnera 
a očistenie vrchných častí existujúcich kontajnerov. 
 
5. Ústny podnet od poslankyne p. Filipovej 
 

• Upozorňuje, že už dlhodobo sa neriešia chodníky na ulici Karola Kmeťku a Jána 
Vojtaššáka.  Sú v katastrofálnom stave, ľudia sa tam potkýnajú a tiež tam  nie je 
dobré osvetlenie.  Chodníky využívajú všetci obyvatelia Vlčiniec, ktorí chodia na 
poštu, do kostola, aj deti zo špeciálnej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti.  Tento 
stav pretrváva už dlhšie ako 4 roky.  
 

Predkladáme žiadosť príslušnému odboru MÚ o ozrejmenie danej situácie, zaujatie 
stanoviska a o riešenie tohto problému 

     
4. 
 

Predstavenie OZ Harpúna, ktoré  vzniklo v roku 2014 na podnet p. Michala 
Hybského.  
Cieľom združenia je, aby žiaci základných škôl mali prístup k rozšírenému IT vzdelaniu 
a aby sa združenie mohlo podieľať na inovácií vzdelávacieho procesu v oblasti 
programovania. Žiadajú o podporu poslancov a možnosť získania partnerskej školy (ul. 
Karpatská) a jej školskej rady. 
 
Na základe hore uvedených faktov konštatujeme, že :  
berieme  na vedomie predkladaný zámer OZ Harpúna a  navrhujeme osloviť školskú 
komisiu pri mestskom zastupiteľstve za účelom analýzy a hodnotenia projektu 
a z toho vyplývajúceho vyjadrenia prípadnej podpory.  

 
5. 
 

Uznesenie č. 4/2015 
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu. 

 
Výbor poslancov mestskej časti Vlčince prerokoval žiadosť o dotáciu z pohotovostného 
fondu pre  Materskú školu na ulici Trnavská na projekt „Cvičíme s najmenšími.“ v čiastke 
350,00 €. Projekt v troch vyhotoveniach je prílohou tejto zápisnice.  
Na základe nasledovného hlasovania: 
 
Za: Proti: Zdržal sa: 
6 0 0 
 
 sa výbor uzniesol na poskytnutí dotácie v sume 350 € pre  tento projekt.  
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6. 
 

Uznesenie č. 5/2015 
Poslankyňa Martinková navrhla názov budúceho ovocného sadu, ktorý má vyrásť vo 
vnútri blokov na Dobšinského ulici. V súvislosti s tým, že ho obklopuje ulica Pavla 
Dobšinského, navrhla názov Sad Pavla Dobšinského. Realizácia tohto návrhu bude mať 
minimálny dosah na rozpočet mesta Žilina. Takisto byrokracia okolo jeho prijatia bude 
minimálna. Občania si nebudú meniť adresy.  

 

Na základe hlasovania:  

Za: Proti: Zdržal sa: 
6 0 0 

 
 
Poslanci s týmto názvom súhlasili. 
 
Návrh predkladáme do komisie pre názvoslovie. 
 
Emailová adresa poslancov za MČ Vlčince:  
Poslanci obnovili  emailovú adresu Výboru mestskej časti Vlčince, ktorú môžu využívať 
obyvatelia ako ďalší komunikačný kanál k pripomienkam či podnetom.  Táto adresa v 
znení: poslancizavlcince@centrum.sk, bude  zverejnená aj na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta Žilina v časti Výbory mestských častí, volebný obvod č. 4. 

7. 
 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedníčka výboru poďakovala prítomným 
za účasť a ukončila zasadnutie.  
 
V Žiline, dňa 10. marca 2015   

   
 ..................................................                                                         
       Mgr. Iveta Martinková 
  predsedkyňa Výboru MČ č. 4 
 

.................................................. 
                          Mgr. Jana Filipová  
                   sekretár Výboru MČ č. 4 
 
 
Prílohy: Prezenčná listina 
    Fotogaléria  - podnet pána Bohoviča 
               3x žiadosť o dotáciu z pohotovostného  fondu pre MŠ na Trnavskej ulici  

mailto:poslancizavlcince@centrum.sk

