Zápisnica
zo 6. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 05. 06. 2014
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, Ing. Patrik Groma,
p. Bohumil Kostolný, (podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša
Hostia: Mestská polícia v Žiline, nadpor. Janošík

Program:
1. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
05.06.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
2. Odpoveď odboru dopravy Mestského úradu v Žiline na elektronicky podnet vo veci
dobudovania prechodov pre chodcov a osadenie dopravného značenia na Vlčincoch
IV, ktorý je uvedený v zápisnici zo 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4
Vlčince konaného dňa 03.04.2014, uzn. č. 14/2014, bod 1
3. Záver

1.
Uznesenie č. 21/2014
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
05.06.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
1. Ústne podnety z dnešného zasadnutia:
 Vlčince I v okolí Nám. Ľ. Fullu bolo vyrúbaných 14 zdravých stromov. Upozorňujem,
že pri výrube je potrebné dbať aj na životnosť stromov a tieto ešte mohli napomôcť
produkovať kyslík.
 Na novom cintoríne nad ul. Kvačalovou je nepokosená tráva a od lesa stále nie je
oplotenie cintorína. Tráva je vyššia ako náhrobné kamene a zver si pochutnáva aj na
kvetinkách, ktorými pozostalí okrášlili hroby.
 Nízkopodlažné nové trolejbusy majú neumyté podlahy.
2. Ústny podnet vo veci parkovania na Slovanskej ceste:
Podľa navrhovanej novej „situácie parkovísk“ nie je vôbec riešená Slovanská cesta,
pritom riešenie parkovania na tomto úseku je viac ako akútne. Je potrebné zabezpečiť
Slovanskú cestu 45° parkovaním a zabezpečí sa rozšírenie cesty na uľahčenie
komunálnych prác ako napr. vývoz smetí a pod.. Odporúčam zamyslieť sa nad
účelnosťou tejto novej situácie parkovísk a je na veľkú škodu, že sľúbený generel
dopravy ešte stále nie je.
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Výbor MČ Vlčince
odporúča
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa
predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti 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 predpokladané časové riešenie daného podnetu.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa: 3 ( Ing. Bačík, MUDr. Zelník, Mgr. Kašša)

2.
Uznesenie č. 22/2014
k odpovedi odboru dopravy Mestského úradu v Žiline na rozsiahly elektronicky
podnet vo veci dobudovania prechodov pre chodcov a osadenie dopravného značenia
na Vlčincoch IV, ktorý je uvedený v zápisnici zo 4. zasadnutia poslaneckého výboru
MČ č. 4 Vlčince konaného dňa 03.04.2014, uzn. č. 14/2014, bod 1
K podnetu odbor dopravy Mestského úradu v Žiline dňa 03.06.2014, ktorý podal
nasledovné elektronické vyjadrenie:
„Uvedený rozsiahly podnet musíme evidovať do budúceho obdobia. Neviem, či presne
poznáte postup, ako sa podobné akcie realizujú. Je potrebný súhlas ODI PZ SR
k priechodom pre chodcov, musí byť však spracovaná PD dopravného značenia (vrátane
projektov nasvietenia priechodov, projektov chodníkov....). Každý novo zriadený priechod
musí byť nasvietený. Na takéto zásadné doplnenie priechodov pre chodcov a realizácie
chodníkov je nutné rozpočtovať financie. Keďže rozpočet sa schvaľuje koncom roka,
zaradím túto stavbu do návrhu rozpočtu na rok 2015. Dúfam, že bude poslancami
odsúhlasený.“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
odpoveď odboru dopravy Mestského úradu v Žiline na rozsiahly elektronicky podnet vo veci
dobudovania prechodov pre chodcov a osadenie dopravného značenia na Vlčincoch IV,
ktorý je uvedený v zápisnici zo 4. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 03.04.2014, uzn. č. 14/2014, bod 1
II. odporúča
odboru dopravy Mestského úradu v Žiline pre realizáciu priechodov pre chodcov
a realizáciu chodníkov podľa navrhovaného podnetu:
 Prerokovať situáciu s ODI PZ SR
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Zabezpečiť spracovanie PD dopravného značenia (vrátane projektov nasvietenia
priechodov, projektov chodníkov....)
Rozpočtovať financie a zaradiť túto stavbu do návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok
2015.

Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa: 3 ( Ing. Bačík, MUDr. Zelník, Mgr. Kašša)

3.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť, popriala príjemné prázdninové obdobie a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 05. 06. 2014
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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