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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č. __/2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 
 
Ruší  
 
Uznesenie č. 308/2019 k Návrhu na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútrob-
lokov na sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká 
cesta, Zvolenská/Martinská, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje vyhlásenie 
štyroch verejných architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku Vlčince 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Dňa 03.12.2019 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Žiline nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 308/2019  
k Návrhu na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku Vlčin-
ce – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, Zvolen-
ská/Martinská 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Vyhlásenia štyroch verejných architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov 
na sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. 
Fullu/Hlboká cesta, Zvolenská/Martinská.  

 
II. žiada 

 
1. prednostu Mestského úradu, aby bezprostredne po ukončení urbanisticko – archi-

tektonickej štúdie na celý urbanistický celok Vlčince, zabezpečil vyhlásenie šty-
roch verejných architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku Vl-
čince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, Zvo-
lenská/Martinská v časovom horizonte pol roka od prijatia tohto uznesenia 
v prípade rozpočtového krytia 

 
 
a  
Uznesenie č. 93/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

1. schvaľuje 
zmenu  rozpočtu mesta Žilina v znení návrhu 
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Tieto dve uznesenia sú z odborného hľadiska v jemnom nesúlade. Nakoľko prvé uznesenie č. 
308/2019 hovorí o architektonických súťažiach a druhé č. 93/2019 vyčleňuje finančné pro-
striedky na architektonické štúdie. Či sú odlišné pojmy.  
 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina v roku 2020 spracoval urbanistickú štúdiu revitalizá-
cie sídliska Vlčince I a IV, ktorého súčasťou boli aj návrhy revitalizácie vnútroblokov. V roku 
2021 UHA spracuje takisto štúdiu revitalizácie sídliska Vlčince II a pravdepodobne zaháji 
práce na štúdii sídliska Vlčince III. Kde opäť v rámci urbanistického detailu budú navrhnuté 
aj vnútrobloky. Tieto budú dostatočným podkladom pre zadanie na vypracovanie projektovej 
dokumentácie revitalizácie vnútroblokov.  
Navrhnuté kapitálové výdavky (v zmysle uznesenia 93/2021) budú v rozpočte UHA použité 
na spracovanie urbanistických štúdií revitalizácie sídliska Vlčince II a III. Dôjde tak 
k naplneniu obsahového zámeru uznesenia č. 308/2019. 
Obsahová stránka materiálu bola prerokovaná aj s predkladateľom pôvodného uznesenia. 
 
 
Komisia územného plánovania a výstavby odporúča predložený materiál schváliť. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


