Zápisnica
z 2. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 5. 2. 2015

Prítomní:
Poslanci Výboru: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová,
Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková, MUDr. Štefan Zelník, PhD., Mgr. Marián Zrník
Príslušník Mestskej polície v Žiline: nadpor. Marián Janošík
Obyvateľ sídliska: Ladislav Sybila
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh vyplývajúcich z podnetov občanov
3. Oboznámenie sa s novými podnetmi občanov a poslancov, aktuálne problémy v
obvode Vlčince
4. Aktuality
5. Záver

1.
Predsedníčka výboru p. Mgr. Iveta Martinková privítala všetkých prítomných a otvorila
2. zasadnutie schôdze výboru MČ č. 4.
2.
Kompetentné oddelenia na Mestskom úrade v Žiline (odbor dopravy a odbor
životného prostredia) mestského úradu v Žiline na ústny podnet od pani Slukovej,
ktorý je uvedený v zápisnici z 1. Zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4, konaného
dňa 8.1.2015, reagovali elektronicky nasledovne:
1) prepadnutý asfalt na Vlčincoch I.
Miesto bolo kvôli bezpečnosti chodcov označené, bol vykonaný zásyp prepadnutého asfaltu,
opravu zabezpečí firma SEVAK po mrazoch na jar 2015.
2) chýbajúce kanalizačné poklopy na Novom cintoríne v Žiline
Tento fakt preveríme do 2.2.2015 a chýbajúce poklopy doplníme.
3) zvetrané schodisko na Novom cintoríne v Žiline
Podnet bude postúpený správcovi cintorína.
4) poškodený plot v južnej časti cintorína
Oprava plota v južnej časti cintorína je v riešení spoločne s Odborom investičným.
Na základe hore uvedených faktov konštatujeme, že :
I. berieme na vedomie dočasné riešenia podnetov
II. budeme preverovať následné riešenia až do definitívneho odstránenia závad, to
znamená, že:
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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 podnetmi poslancov a občanov na základe osobných konzultácií na
dnešnom zasadnutí výboru MČ a stretnutí s občanmi
1. Ústne podnety z dnešného zasadnutia od poslanca pána Mgr. Mariána Zrníka
• Upozornenie na katastrofálny stav cesty a chodníka od Nay Elektrodomu smerom na
Piešťanskú ulicu, prepadnutý kanál smerom na ulicu Matice Slovenskej.
Predkladáme žiadosť príslušnému odboru k riešeniu týchto nedostatkov na MsÚ
a žiadame o zaslanie stanoviska poslancom zvoleným za obvod č.4.
• Na Varšavskej ulici, v areáli Gymnázia na športovom ihrisku, kde sa nezamyká
brána, treba zvýšiť frekvenciu kontrol mestskou políciou. Na uvedenom mieste sa
kumulujú problémy, zaznamenali sa prípady fetovania, boli vykradnuté šatne.
Niektorí psičkári nerešpektujú zákaz venčenia psov na tomto území. Obyvatelia
majú obavy o svoju bezpečnosť, hlavne vo večerných hodinách a počas víkendu.
Zástupca MP, pán Marián Janošík prisľúbil, že situáciu bude MP monitorovať a zvýši
frekvenciu hliadok v tejto oblasti.
• Prechody pre chodcov by mali byť riadne osvetlené, na Rosinskej ceste nie je
dostatočné osvetlenie chodníkov, napriek tomu, že je nová vyhláška.
Predkladáme žiadosť príslušnému odboru k vyjadreniu a k riešeniu tohto problému
na MsÚ a žiadame o zaslanie stanoviska poslancom zvoleným za obvod č.4.
2. Ústny podnet od poslankyne Mgr. Jany Filipovej
• Obyvatelia Vlčiniec sa sťažujú na preplnené parkovisko pri Pošte 8, aj napriek tomu,
že na Pošte sa nachádza menej ľudí, parkovisko je plné aj počas ranných, obedných
a večerných hodín. Nevieme, či nejakú časť parkovacej plochy vlastní aj mesto
Žilina, ale navrhujeme vyhradiť parkovacie státie pre návštevníkov Pošty 8.
Predkladáme žiadosť príslušnému odboru MÚ o ozrejmenie danej situácie a zaujatie
stanoviska k riešeniu tohto problému, ktoré bude zaslané poslancom obvodu č.4.
3. Ústny podnet od pána Ladislava Sibylu
• Aktuálne žiada posypať chodníky na Vlčincoch II, pri Slovanskej a Tulskej ulici,
tvrdí, že tieto nie sú posypané.
Žiadame príslušnému odboru MÚ o zabezpečenie urýchleného vykonania posypu
kvôli bezpečnosti obyvateľov a o podanie správy o riešení situácie.
Upozorňuje na potrebu vymeniť, resp. opraviť zábradlie na oboch stranách zástavky
na ul. Matice Slovenskej
Predkladáme žiadosť príslušnému odboru MÚ o ozrejmenie danej situácie, zaujatie
stanoviska a riešenie uvedeného problému, ktoré bude zaslané poslancom obvodu č.4.
•
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Upozorňuje, že na ulici Prešovská neboli dodnes odstránené dávno orezané konáre,
žiada o ich odstránenie.
Predkladáme žiadosť kompetentným na MsÚ, aby orezané konáre dali odstrániť
a informovali o tom poslancov obvodu č. 4.
•

4.
Po minuloročnej júlovej kalamite, ktorá postihla naše mesto, venuje Krízový štáb
mesta Žilina neustále pozornosť príprave na možné nebezpečenstvo, ktoré môže
prakticky nastať kedykoľvek aj z dôvodu extrémne nepriaznivého počasia.
Predseda Krízového štábu mesta Žilina, ktorým je prednosta mestského úradu Igor Líška,
zvolal 3. februára 2015 zasadnutie krízového štábu, aby sa informoval o likvidácii škôd,
ktoré spôsobilo výdatné sneženie na sklonku minulého týždňa. Zároveň sa informoval
o prípravných aktivitách a zabezpečení nevyhnutných úkonov, ktoré treba neodkladne
zvládnuť so zložkami štátu (hasiči, polícia, záchranári atď.), ak by naše mesto opäť postihol
prírodný živel. Na zasadnutí Krízového štábu mesta Žilina sa prednosta úradu vyjadril :
„Pokladám za nevyhnutné, aby členovia krízového štábu boli v problematike plne
zorientovaní a fundovaní pri záchranných prácach pri odstraňovaní možných
škôd. Nekladiem dôraz len na prípravu zvládnuť mimoriadnu situáciu, ale aj na prevenciu,
preto očakávam od členov krízového štábu, aby v jednotlivých mestských častiach
vytipovali možné riziká, ktoré môžu v prípade nepriaznivého počasia spôsobiť škody.
Taktiež sa obraciam na občanov, aby o tejto problematike hovorili so svojimi mestskými
poslancami.“
5.
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedníčka výboru poďakovala prítomným
za účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline, dňa 9. februára 2015
..................................................
Mgr. Iveta Martinková
predsedkyňa Výboru MČ č. 4
..................................................
Mgr. Jana Filipová
sekretár Výboru MČ č. 4
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