
ZÁPISNICA 

zo  zasadnutia poslancov VO č. 1 a zo stretnutia poslancov s občanmi, konané dňa 05. 

10. 2011 v Mestskom úrade v Ţiline  

Prítomní poslanci : pp.Bačinský, Brezovská, Ficek, Popluhár 

Neprítomní : p. Šulík - ospravedlnený 

Prítomní  občania : podľa prezenčnej listiny 

Program  zasadnutia : podľa pozvánky 

( Pozn. : v bode č. 3 sú vyhodnotené  a v bode č. 4 sú formulované požiadavky občanov  ) 

K bodu č. 1 

      Zasadnutie  výboru č. 1 otvorila  p. Brezovská, ktorá privítala prítomných. Zasadnutie 

bolo verejné. 

K bodu č. 2 

      K Pohotovostnému fondu - p. Brezovská prítomných informovala, ţe poţadované 

podklady (Zápisnicu zo zasadnutia VO č. 1 zo dňa 07. 09. 2011, prezenčnú listinu, 

poţiadavky škôl v ZP mesta Ţilina – ZŠ Lichardova, MŠ Ul. A. Kmeťa) osobne po 

spracovaní a skompletizovaní odovzdala do podateľne MsÚ v Ţiline. Podľa telefonickej 

informácie v najbliţšej dobe uzavrie mesto Ţilina so ţiadateľmi dohody o poskytnutí dotácie.  

Uznesenie č. 5/2011 

Výbor č. 1  

I. Berie na vedomie Informáciu o stave Pohotovostného fondu pre Výbor č. 1 - mestskú 

časť Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII, Malá Praha na rok 2011 

       Výsledok hlasovania :  Za : 4 hlasy                proti : nikto                 zdrţal sa : nikto     

       P. Brezovská ďalej uviedla, ţe v priebehu mesiaca september 2011 Výboru č. 1 boli  

elektronicky adresované poţiadavky škôl v ZP mesta Ţilina :  MŠ Suvorovova 20, Ţilina – 

Hliny 8, MŠ Čajákova 4, Ţilina – Hliny 4, ZŠ Ul. Hollého 66, Ţilina. Poţiadavky od iných 

subjektov poslanci VO č. 1 neobdrţali.    

1/ ZŠ Hollého 66, 010 01 Ţilina, riaditeľ Mgr. Miroslav Chupáň, tel. č. 041/5623592, ţiadosť 

o poskytnutie prostriedkov z Pohotovostného fondu pre VO č. 1 vo výške aspoň 500 EUR - 

na zlepšenie hygienickej situácie ţiakov, zlepšenie vedomostnej úrovne ţiakov - nákup 

učebných pomôcok pre 41 ţiakov v hmotnej núdzi, zo sociálne znevýhodneného rodinného 

prostredia. 

Uznesenie č. 6/2011 

Výbor č. 1  

I. Schvaľuje finančný príspevok Základnej škole  Hollého 66, 010 01 Ţilina vo výške  

606  EUR,  na zakúpenie hygienických prostriedkov a na nákup učebných pomôcok 

pre ţiakov / deti zo sociálne znevýhodného prostredia, deti sociálne odkázané 



 

            Výsledok hlasovania :  Za : 4 hlasy                proti : nikto                 zdrţal sa : nikto     

2/ Materská škola Čajákova 4, 010 01 Ţilina, riaditeľ PhDr. K. Šusteková, tel. č. 041/ 

7634140 – ţiadosť o poskytnutie dotácie z PF vo výške 520 EUR na zakúpenie notebooku pre 

deti so zdravotným/zrakovým postihnutím . Notebook by bol podľa ţiadosti vyuţívaný na 

aplikáciu špeciálnych pleoptických programov pre deti s poruchami binokulárneho videnia. 

Uznesenie č. 7/2011 

Výbor č. 1  

I. Schvaľuje finančný príspevok Materskej škole Čajákova 4, 010 01 Ţilina  vo výške  520 

EUR  na zakúpenie notebooku pre deti so zrakovým postihnutím  

          

          Výsledok hlasovania :  Za : 4 hlasy             proti : nikto                 zdrţal sa : nikto     

3/ Materská škola Suvorovova 2797/20,  010 01 Ţilina, riaditeľ PhDr. Renáta Migátová, tel. 

č. 041/7244740 – ţiadosť o poskytnutie dotácie z PF vo výška 530 EUR – vybavenie 

novootvorenej triedy didaktickými pomôckami, elektronikou, skladačkami, detskou 

literatúrou. 

Uznesenie č. 8/2011 

Výbor č. 1  

I. Schvaľuje finančný príspevok Materskej škole Suvorovova 2797/20, 010 01 Ţilina  vo 

výške  530 EUR  na dovybavenie novootvorenej triedy didaktickými pomôckami, 

skladačkami, detskou literatúrou, elektronikou 

 

   Výsledok hlasovania :  Za : 4 hlasy                proti : nikto               zdrţal sa : nikto    

     Zápisnicu zo zasadnutia VO č. 1, prezenčnú listinu, poţiadavky ţiadateľov o dotáciu po 

skompletizovaní odovzdať na MsÚ v Ţiline, Nám. Obetí komunizmu 1, Ţilina (Ing. 

Kadnárovej - referát hospodárskej správy, tel. č. 7063304). 

Z.: predseda VO č. 1                                                     T.:  najneskôr do14. 10. 2011 

K bodu č. 3 

     Poţiadavky  (10)  občanov zapracované v zápisnici zo dňa 07. 09. 2010 - vyhodnotenie 

plnenia zo strany MsÚ v Ţiline dosiaľ neboli VO č. 1 zaslané.  

K bodu č. 4 

 Vznesené poţiadavky občanov : 

1/ Telefonická poţiadavka -  starší obyvatelia obytného bloku Ţilina, Ul. Komenského  

(oproti SOŠ Elektrotechnickej, Komenského č. 50, Ţilina ) sa sťaţujú, ţe študenti SOŠE  pred 

vyučovaním (od 7.00 hod ), počas prestávok a po skončení vyučovania  fajčia  pred/vo 

vchodoch  a pod oknami obytného bloku. Správajú sa hlučne, znečisťujú prostredie obytného 

bloku,  cigaretový dym stúpa do jednotlivých bytových jednotiek. Niekoľkokrát podané 



sťaţnosti riaditeľovi školy, ŢSK. Poţiadavka – náhodné kontroly príslušníkmi MsP 

v Ţiline.  

 

2/ Elektronická ( 29.09. 2011+ poţiadavka zo dňa 5. 10. 011)  ţiadosť obyvateľov časti Hliny 

8 o osadenie lavičiek pred obytným blokom Ul. Lichardova  č. 22-23, č. 1–14 Hliny 8, Ţilina.  

Poţiadavka – osadenie lavičiek pre starších obyvateľov a matky s deťmi .    

3/ Občania mestskej časti Hliny 8 poďakovali poslancom za aktívny, zodpovedný  prístup 

pri riešení poţiadaviek obyvateľov. Poďakovanie poslancom.    

 

4/ Hliny 8 – inštalácia detských hojdačiek, preliezok, šmýkľaviek. Poţiadavka – osadenie 

detských preliezok a podobne.    

5/ Opraviť osvetlenie na Ul. Lichardova, Ţilina.  

6/  Zo strany MsÚ  - zaoberať sa riešením poţiadaviek zo dňa 07. 09. 2011    

7/  Reklamné a informačné tabule PR, RIP firiem – park kriţovatka Ul. Predmetská/Ul. 

Májová – smerom k MsÚ  – dodrţiavanie VZN č. 10/2011, hlava II, čl. 1 ods. 1. Poţiadavka 

- prehodnotiť umiestnenie, v prípade porušenia VZN 10/2011 - PR, RIP odstrániť. 

8/  Posilniť hliadky MsP v časti - podchod Rondel hlavne vo večerných hodinách – zvýšenie 

bezpečnosti občanov, eliminácia trestnej činnosti. Poţiadavka – zabezpečenie bezpečnosti 

občanov – podchod Rondel 

     P. Brezovská informovala o Výzve Ţilinského komunitného fondu na predkladanie 

ţiadostí pre rok 2011( ţiadosti môţu predkladať neziskové organizácie, skupiny, jednotlivci, 

výbory mestských častí do 13. 10. 2011 do ŢKF, c/o Hurbanova 4, Ţilina). Bliţšie info na tel. 

č. 041/5651458.  

Uznesenie č. 9/2011 

Výbor č. 1  

I. Berie na vedomie informáciu o Výzve Ţilinského komunitného fondu na rok 2011.  

         Výsledok hlasovania :  Za : 4 hlasy             proti : nikto              zdrţal sa : nikto     

K bodu č. 5 

     Zasadnutie ukončila p. Brezovská. Prítomným poďakovala za aktívnu účasť.  

     Zápisnica po spracovaní bude elektronicky zaslaná na MsÚ v Ţiline – Ing. Dorčíkovej, 

Mgr. Ottavovej /originál, Ing. Kadnárovej + ţiadosti /originál, poslancom VO č. 1. 

V Ţiline 11.10. 2011 

MUDr. P. Bačinský  v.r. – sekretár VO č. 1 

                                                                                                               PhDr. S.Brezovská v.r. 

                                                                                                 predseda VO č. 1 

 



Na vedomie : 

1/ MsÚ v Ţiline – odbor vnútornej správy, sekretariát prednostu úradu 

2/ Poslanci VO č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


