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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.  /2019 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

I.  Odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zastupiteľstve prerokovať 

a schváliť 

 

1. Vyhlásenia štyroch verejných architektonických súťaží revitalizácií 

vnútroblokov na sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, 

Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, Zvolenská/Martinská.  

 

2. Žiada prednostu Mestského úradu, aby v termíne do 15. 1. 2020 zabezpečil 

vyhlásenie štyroch verejných architektonických súťaží revitalizácií 

vnútroblokov na sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, 

Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, Zvolenská/Martinská. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. 

Materiál v roku 2019 nebude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina. 
 

MATERIÁL 

 

Revitalizácia verejného priestoru vnútroblokov na sídlisku Vlčince začala projektami – 

Dobšinského sad, prípravou revitalizácie vnútroblokov Fatranská/Tatranská/Karpatská 

a Slovanská/ Tulská. Následne chceme v prípravnej fáze pokračovať s ďalšími revitalizáciami 

tak, ako je uvedené v materiáli. 

 

Priority poslancov mestskej časti Vlčince pri revitalizácii vnútroblokov:  

- skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizácia vnútroblokov, nové parky, 

- sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, vybudovanie nových chodníkov, 

doplnenie a regenerácia výsadby zelene a trávnatých plôch, vybavenie vnútroblokov 

absentujúcim mestským mobiliárom a hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov, 

- hospodárenie s vodou –  zadržiavanie vody v krajine,  

- verejne prístupné detské ihriská a športoviská, 

- vybudovanie komunitných záhrad. 

Vypracované štúdie revitalizácie vnútroblokov by mali vychádzať zo Strategického plánu rozvoja 

mesta Žilina do roku 2025 a podmienok na revitalizáciu vnútroblokov v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP) – najmä zlepšiť environmentálne aspekty v mestských 

oblastiach, vyžiť progresívne ekologické prvky zelenej infraštruktúry, ekologické technológie 

a materiály adaptujúce urbanizované prostredie na zmeny klímy a zlepšujúce súčasnú kvalitu 

životného prostredia sídliska Vlčince. 



3 

 

 

PRÍLOHY: 

 

SITUAČNÉ MAPY 

 

 
 

Obr. 1: Vnútrobloky Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska. 

 

 

 
 

Obr. 2: Vnútroblok Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta. 
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Obr. 3: Vnútroblok Zvolenská/Martinská. 

 

Zdroj obrázkov: ZBGIS. 

 

 

 

 

 


