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

konaného dňa 9. 4. 2015 
Prítomní:  
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta 
Martinková,  Mgr. Marián Zrník  
Príslušník Mestskej polície v Žiline: nadpor. Marián Janošík 
Obyvatelia sídliska:  Viera Országhová, Karol Čerňan, Rudolf Mládenek, Igor Zelný, Ivan 
Kobolka, Juraj Kiluha, Peter Pončák, Bohuslav Kostelný, Jozef Lukáčik, p. Sibyla 
Neprítomní: Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník, PhD. 
                     
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Zhodnotenie riešení predchádzajúcich podnetov - rekapitulácia 
3. Nové podnety od občanov 
4. Rôzne  
5.  Aktuality, pozvánky  
6.  Záver 
 

1. 
Predsedníčka výboru  p. Iveta Martinková privítala všetkých prítomných a otvorila             
4. zasadnutie schôdze Výboru poslancov MČ č. 4. Zároveň ospravedlnila  Ing. Dušana 
Dobšoviča z neúčasti,  keďže telefonicky ohlásil účasť na prvej  rade školy. Tiež 
ospravedlnila MUDr. Zelníka, PhD. 
 

2. 
Kompetentné oddelenia na Mestskom úrade v Žiline na podnety, ktoré sú uvedené 
v predchádzajúcich  zasadnutiach  poslaneckého výboru MČ č. 4, poslali elektronickú 
odpoveď.  Niektoré záležitosti sa vyriešili, iné sú v riešení alebo sa ich riešenie iba plánuje. 
Vzhľadom k tomu rekapitulujeme daný stav. 
 
Reakcia mesta je napísaná kurzívou. Požiadavky sú zvýraznené boldom.   
 
Podnety z januára 2015 

1) prepadnutý asfalt na Vlčincoch I, pri podateľni Tipos.  
Miesto bolo kvôli bezpečnosti chodcov označené, bol vykonaný zásyp prepadnutého asfaltu, 
opravu zabezpečí firma SEVAK po mrazoch na jar 2015. Bola vyzvaná listom. 
Podnet vybavený čiastočne. Žiadame preto kompetentných, aby bola táto záležitosť 
vybavená definitívne.  

2) zvetrané schodisko na Novom cintoríne v Žiline 
Podnet bude postúpený správcovi cintorína.  
Túto odpoveď sme dostali už tretí krát. Radi by sme ju už zo zoznamu požiadaviek 
občanov vyčiarkli. Ďakujeme. 

3) poškodený plot v južnej časti cintorína 
Oprava plota v južnej časti cintorína je v riešení spoločne s  Odborom investičným. 
Túto odpoveď sme dostali už tretí krát. Radi by sme ju už zo zoznamu požiadaviek 
občanov vyčiarkli. Ďakujeme. 
Podnety z februára 2015 

1) Osvetlenie prechodov pre chodcov na Rosinskej ceste chýba napriek novej 
vyhláške. 
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Podľa prvej odpovede bola požiadavka je zahrnutá do investičného plánu mesta. Podľa 
 druhej odpovede bola požiadavka zaslaná DPMŽ, ktoré reagovalo, že nemá takúto činnosť 
v kompetencii.  
Ako to teda vlastne je a kedy môžeme očakávať riešenie tejto nebezpečnej situácie?   

2) Poškodené zábradlie na ulici Matice Slovenskej 
Opravili sme poškodené zábradlie. 
Zábradlie ale opravené NIE JE!!! Preto žiadame o jeho riadnu opravu. Ľudia si tam 
urobili chodník. Chodia cez cestu mimo prechodu pre chodcov. Je to nebezpečné! 
 
Podnety z marca 2015 

1) Žiadosť o doplnenie 1ks kontajnera na separovaný  odpad (buď papier, sklo 
alebo 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.  

V riešení. 
Opakovane žiadame o realizáciu týchto požiadaviek. Pričom by sme radi pripomenuli, 
že sa nám nazhromaždili ďalšie požiadavky občanov smerom k vyčisteniu vrchných 
častí kontajnerov, ktoré sú neúnosne špinavé.  
 
Na základe hore uvedených faktov konštatujeme, že :  
 
I. berieme  na vedomie informácie prípadne dočasné riešenia podnetov  
II. budeme  preverovať následné riešenia až do definitívneho odstránenia závad, to 
znamená, že:  
Hore uvedené záležitosti opäť postupujeme  podľa vecnej príslušnosti uvedených 
podnetov, aby podľa predmetu veci, ktorá patrí do konkrétneho odboru MsÚ v Žiline 
ku každému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo e-mailovú informáciu 
o spôsobe vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladaný časový horizont riešenia 
daných podnetov definitívne. 
 

3. 
Oboznámenie sa s novými podnetmi občanov na základe osobných konzultácií 

1) Ústny podnet p. Országhovej Viery a ďalších obyvateľov Slovanskej ulice a Nanterskej 
ulice. P. Országhová za podpory ďalších vlastníkov bytov v tzv. čínskom  múre podrobne 
rozviedla problematiku statickej a dynamickej dopravy a životného prostredia na tejto ulici. 
Situáciu sa dlhodobo snažia riešiť. Avšak neúspešne. Listy boli podávané  za primátora 
Slotu, aj za primátora Harmana, na vedomie boli adresované tiež Výskumnému ústavu 
dopravy.  Na problém bolo upozorňované aj  v médiách pod titulkom. Chýbajú parkoviská, 
denne je znečisťovaný vzduch, čo je spôsobené hustou premávkou, trávniky sú 
zdevastované autami. Taktiež sa obyvatelia sťažujú na devastovaný chodník.   
Poslanec a viceprimátor p. Groma pripomenul súčasnú realizáciu Generelu dopravy v meste 
Žilina, ktorý by teoreticky mohol priniesť riešenia.  Navrhol zaslať pripomienky a návrhy 
občanov spracovateľovi.  
Okrem toho: 
Prílohu č. 1 tejto zápisnice tvorí originál listu p. Országhovej. Jeden originál listu od 
p. Országhovej  osobne prevzal pán Groma s tým, že  predloží podnet prednostovi 
mestského úradu. Očakávame teda stanovisko a oboznámenie o riešení situácie.  
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2) Obyvatelia p. Punčák a Lukáček žiadajú rekonštruovať resp. obnoviť celé verejné 
osvetlenie na území Vlčince I. Konštatovali, že je v dezolátnom stave a že najmenej 40 
rokov sa o osvetlenie v tejto časti nikto nezaujíma. Okrem toho, že technicky je na 
mínusovej úrovni, má aj  slabú svietivosť a seniori sa boja vychádzať na ulice.  
 
3) Opäť problém chodníkov!!! Na Vlčinciach sú zdevastované. Ozývajú sa neustále občania 
z rôznych ulíc. P. Sybila hovorí napríklad o uliciach ulici Martinská po celej dĺžke, na ulici 
Jána Vojtáššaka, Karola Kmeťku. Ďalší občania z Vlčiniec I, upozorňujú na zdevastovaný 
40 rokov nerekonštruovaný chodník na Černovskej ulici.  
 
4) V kontexte so stavom chodníkov na Martinskej ulici chceme osobitne pripomenúť, že pri 
bytovom dome číslo 1620, vchody 10-13 sa chodník taktiež neopravoval od roku 1798. 
Promtnosť riešenia tohto chodníka je o to väčšia, že v dome býva väčšie množstvo 
imobilných a menej mobilných občanov, ktorých bezpečnosť je zlým chodníkom ohrozená. 
Toto miesto sme fotograficky zdokumentovali a poslali mail na prednostné riešenie 
prednostovi mesta Žiliny. 
 
5) p. Punčák a Lukáček konštatujú, že je nutné riešiť zábrany (nie na skrutky) na začiatku 
ulice nám. Ľudovíta Fullu, kde sa nachádza ostrovček smerom k Zepelínu a Tuláku, chodia 
tadiaľ autá po chodníku, čím si skracujú cestu, aby nemuseli chodiť po ceste naspäť 
a ohrozujú tak hlavne chodcov a deti, ktoré využívajú tento chodník do školy. 
 
6) Na konci ulice Sv.Bystíka za školou sv.Gorazda sa tvorí divoká skládka odpadu!!! 
 
7) p. Sibyla podal na zasadnutí výboru návrh na zriadenie ovocného sadu na ulici Tulská 
v smere ku OSBD  na druhom ihrisku. 
 
8) Obyvatelia sa pýtajú, kde bolo na Vlčinciach vytvorených 166 parkovacích miest, ako sa 
to konštatuje v Radničných novinách. Žiadajú mapu ich rozmiestnenia. 
 
9) Obyvatelia sa sťažujú na vandalizmus a tiež na to, že Mestská polícia nereaguje na 
telefonáty.   
 
10) Obyvatelia ulice Karola Kmeťku nemajú vybudovaný chodník smerom k Poliklinike 
a obchodnému domu Kaufland.  Na ceste nie je ani prechod pre chodcov a vodiči áut na 
nich trúbia a sťažujú sa. Týmto by obyvatelia uvítali, keby sa vyznačil prechod pre chodcov 
na ceste, aby sa mohli dostať na chodník z druhej strany smerom k bytom na ulici B. S. 
Timravy. Taktiež žiadajú, aby  sa z ich strany vyasfaltovali chodníky. V súčasnosti sú tam 
len vyšliapané trávniky, ktoré využívajú ako chodník.  
 
11) p. Zelný  žiada urobiť chodník alebo rastlinné zátarasy na  ul. Nanterskej 2 na trávniku, 
cez ktorý si urobili skratku návštevníci MŠ Borodáča 6. 
 
12)  Občania sa informujú ohľadom čistenia chodníkov, žiadajú vymedziť presnú hranicu 
odkiaľ pokiaľ by mali oni vykonávať údržbu a odkiaľ by túto činnosť malo zabezpečovať 
mesto.  
 
Predkladáme podnety príslušnému odboru MÚ o ozrejmenie danej situácie a riešenie 
záležitostí.  Ide o 3 podnety z januára, 2 podnety z februára, 1 podnet z marca a 12 
podnetov z apríla. Spolu teda očakávame od mesta 18 odpovedí.  Ďakujeme. 
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4.  
 

Vzhľadom k tomu, že občania neustále vyjadrujú nespokojnosť so stavom chodníkov na 
sídlisku,  poslanecký výbor sa uzniesol, že poverení členova výboru sa zúčastnia pri 
obhliadke stavu chodníkov na sídlisku Vlčince za účasti projektanta a zástupcov mesta, aby 
sa mohli podieľať na spracovaní projektovej dokumentácii na rekonštrukciu chodníkov.  
 

Uznesenie č. 6/2015 
Za: Proti: Zdržal sa: 
5 0 0 
 
Keďže problém s parkovaním na Pošte 8 doposiaľ nebol vyriešený, rozhodli sme sa 
prostredníctvom poslankyne Janky Filipovej kontaktovať vedenie Slovenskej pošty 
a hľadať riešenia. Mesto Žilina už v tomto smere podniklo kroky. Predstavitelia SP sa 
vyjadrili, že nemienia riešiť parkovanie pre svojich zákazníkov.  
 

Uznesenie č. 7/2015 
Za: Proti: Zdržal sa: 
5 0 0 
 

5. Aktuality 
    

1. Mesto Žilina a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
pozývajú verejnosť na spomienkové stretnutie a pietny akt kladenia vencov pri 
príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Žilina, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. 
apríla 2015, a to o 9.00 hod. pri Pamätníku vojakov 1. Československého armádneho 
zboru v Sade SNP a o 11.00 hod. na Vojenskom cintoríne na Bôriku. 
2. Stavanie žilinského mája sa uskutoční za sprievodu tradičnej ľudovej hudby a spevu 
v posledný aprílový deň – vo štvrtok 30. apríla 2015 o 17.00 hod. na Námestí 
Andreja Hlinku v Žiline 
3. Mesto Žilina a organizátori  podujatia pozývajú občanov na Deň sv. Floriána - patróna 
hasičov, ktorý sa bude konať 2. mája 2015 na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. 
Okrem vystavenej súčasnej a historickej hasičskej techniky s odborným výkladom o nej, 
budú pripravené aj atrakcie pre deti zadarmo – 3 veľké skákacie hrady, šmykľavky a pod. 
Pripravuje sa aj slávnostný pochod hasičov s mažoretkami.  
 

6. 
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedníčka výboru poďakovala prítomným 
za účasť a ukončila zasadnutie.  
V Žiline, dňa 15. apríla 2015   

   
 ..................................................                               .................................................                                 
       Mgr. Iveta Martinková                                                  Mgr. Jana Filipová 
  predsedkyňa Výboru MČ č.4                                        sekretár Výboru MČ č. 4 
 
   
Prílohy: Prezenčná listina 
    Žiadosť od p. Országhovej 


