Zápisnica
z 5. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 7. 5. 2015
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič , Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik
Groma, Mgr. Iveta Martinková,
Obyvatelia sídliska: Viera Országhová, Rudolf Mládenek, Roman Tvrdý
Neprítomní, ospravedlnení: MUDr. Štefan Zelník, PhD., Mgr. Marián Zrník
Program:
1. Nové podnety od občanov – osobné konzultácie
2. Rekapitulácia podnetov
3. Čerpanie financií z pohotovostného fondu
4. Oznamy
5. Aktuality, pozvánky
1.
Oboznámenie sa s novými podnetmi občanov na základe osobných konzultácií
P. Országhová Viera informovala, že dostala písomnú odpoveď od p. primátora vo
veci parkovania a statusu dynamickej dopravy na ulici Nanterská. Vyjadrila svoje
sklamanie, pričom podotkla, že v liste sa konštatuje, že mesto Žilina neuvažuje riešiť tento
úsek ani v jednom z chronických problémov. Opätovne sa vyjadrila, že tento úsek je
preťažený autami, hlukom, znečistením životného prostredia. Upozorňuje, že tento stav sa
bude musieť v budúcnosti riešiť tak či tak. Očakávala, že jej mesto oznámi, že táto situácia
riešená v budúcom dopravnom genereli, ale takúto odpoveď taktiež nedostala. P. Mládenek
pripomenul, že situácia na tomto mieste bude len horšia. Avšak tiež konštatoval, že niektoré
časti Vlčiniec sú vyriešené a nemajú problém s parkovaním.
P. Tvrdý navrhol, že na chodníkoch Tulská smerom k Nanterskej, kde sa nachádza
pošliapaný trávnik a stromy v strede by sa dali urobiť parkovacie miesta, aspoň pre cca 7
aut, táto plocha nie je využívaná. Na ulici Tulská nie sú podľa neho tiež vyriešené koše na
separovaný odpad. Osobne sa bol pýtať na úrade, či sa to bude riešiť, a bolo mi povedané,
že sa zatiaľ neplánuje. Čistota v tej časti je v hroznom stave, konštatuje a navrhuje, aby
polícia pokutovala tých, ktorí hádžu odpad alebo nech ich upozornia, aby odpad odstránili.
P. Groma navrhol, aby sa obyvatelia zúčastnili na obhliadke chodníkov vzhľadom k tomu,
že sa plánuje ich rekonštrukcia.
2.
Rekapitulácia podnetov
Kompetentné oddelenia na Mestskom úrade v Žiline na podnety, ktoré sú uvedené
v predchádzajúcich zasadnutiach poslaneckého výboru MČ č. 4, poslali elektronickú
odpoveď. Niektoré záležitosti sa vyriešili, iné sú v riešení alebo sa ich riešenie iba plánuje.
Vzhľadom k tomu rekapitulujeme daný stav.
Záležitosti okolo rekonštrukcie chodníkov (okrem upozornení od pána Zelného a situácie na
Martinskej ulici) do podnetov nezaradzujeme vzhľadom k tomu, že sa v súčasnosti
obhliadky chodníkov na Vlčinciach vykonávajú a plánuje sa ich rekonštrukcia.
Reakcia predstaviteľov mesta je napísaná kurzívou. Požiadavky sú zvýraznené boldom.
Podnety z januára 2015
1) prepadnutý asfalt na Vlčincoch I, pri podateľni Tipos.
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Miesto bolo kvôli bezpečnosti chodcov označené, bol vykonaný zásyp prepadnutého asfaltu,
opravu zabezpečí firma SEVAK po mrazoch na jar 2015. Spoločnosť SEVAK bola vyzvaná
listom. Plánuje asfaltovanie v mesiaci máj 2015.
Podnet vybavený čiastočne. Žiadame preto kompetentných, aby bola táto záležitosť
vybavená definitívne.
Podnety z februára 2015
1) Osvetlenie prechodov pre chodcov na Rosinskej ceste chýba napriek novej
vyhláške.
Priechody pre chodcov na Rosinskej ceste by mali byť osvetlené v priebehu niekoľkých
mesiacov. Robí sa projektová dokumentácia a po nej bude nasledovať realizácia.
2) Poškodené zábradlie na ulici Matice Slovenskej
Opravili sme poškodené zábradlie.
Aká je miera opravy? Čo sa vlastne opravilo? Navrhujeme, aby bolo po patričnej
oprave zábradlia, toto ošetrené aj náterom prostredníctvom činnosti pracovníkov
VPP. Krásne zelenožlté zábradlie by na tomto mieste zvýšilo estetickú úroveň sídliska.
Aj o to nám ide. Ďakujeme veľmi pekne.
Podnety z marca 2015
1) Žiadosť o doplnenie 1ks kontajnera na separovaný odpad (buď papier, sklo alebo
kompozitné obaly) na ulici Dobšinského, vchody 14-18. V súčasnosti sa tam
nachádzajú 4 kontajnery z toho jeden na plasty. Pričom priestor na piaty
kontajner je dlhodobo prázdny.
V riešení.
Vrchné poklopy kontajnerov boli vyčistené, ďakujeme. Znovu žiadame o doplnenie
jedného kontajnera na separovaný odpad na Dobšinského ulici vchody 14-18.
Podnety z apríla 2015
1) Na ulici Martinská, pri bytovom dome č. 1620, vchody 10-13 sa chodník
neopravoval od roku 1978, býva tu väčšie množstvo imobilných občanov
a zdevastovaný chodník tak ohrozuje ich bezpečnosť. Miesto sme vyfotili
a poslali prednostovi mesta Žiliny na prednostné riešenie.
Obhliadka bude vykonaná v 20.5.2015, posúdi sa stav a v rámci finančných možností sa
vykonajú tie najnutnejšie opravy.
2) P. Punčák a P. Lukáček navrhujú nutne riešiť zábrany na začiatku ulice nám
Ľudovíta Fullu, kde sa nachádza ostrovček smerom k Zepelínu a Tuláku,
chodia tam autá, čím si skracujú cestu, ohrozujú tak najmä chodcov a deti.
Obhliadka vykonaná s poslankyňou p. Martinkovou. V mesiaci máj-jún 2015 osadíme
regulačné stĺpiky. Prosíme o upozornenie o realizácii.
3) P. Zelný žiada urobiť chodník alebo rastlinné zátarasy na ul. Nanterskej 2 na
trávniku, cez ktorý si robia skratku návštevníci MŠ Borodáča 6. Keďže už
bola obhliadka vykonaná, žiadame oddelenie dopravy o stanovisko. Ďakujeme.
4) p. Sibyla podal na zasadnutí výboru návrh na zriadenie ovocného sadu na ulici
Tulská v smere ku OSBD na druhom ihrisku.
V prípade vytvorenia komunity obyvateľov, ktorá sa do budovania záhrady aktívne
zapojí a bude sa o ňu starať, je to možné. Treba podať žiadosť na Mestský úrad.
5) Na konci ulice Sv.Bystíka za školou sv.Gorazda sa tvorí divoká skládka
odpadu!!!
Bola vykonaná obhliadka a problém je v riešení.
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Podnety z mája 2015
1) P. Tvrdý navrhol, že na chodníkoch od Tulskej ul. smerom k Nanterskej ul, kde sa
nachádza pošliapaný trávnik a stromy v strede, by sa dali urobiť parkovacie miesta pre cca
7 áut, táto plocha nie je využívaná.
Žiadame predstaviteľov mesta o monitoring územia, posúdenie návrhu a o stanovisko.
2) P. Tvrdý tiež upozornil, že na ulici Tulská nie sú vyriešené koše na separovaný odpad.
Osobne sa bol pýtať na úrade, či sa to bude riešiť a bolo mu povedané, že sa zmena zatiaľ
neplánuje.
Žiadame kompetentných o dodanie košov na separovanie. Je predsa dobré, že ľudia
chcú separovať. Ďakujeme.
3) P. Tvrdý sa tiež dotkol témy čistoty. Konštatoval, že na Tulskej ulici je neporiadok
a navrhuje, aby polícia pokutovala tých, ktorí odhadzujú odpad na zem alebo nech ich
upozornia, aby odpad odstránili.
Žiadame teda o vyjadrenie príslušníkov Mestskej polície v Žiline
Na základe hore uvedených faktov konštatujeme, že :
I. berieme na vedomie informácie o riešeniach ako i o dočasných riešeniach podnetov
II. predkladáme nové podnety za mesiac máj
II. budeme preverovať riešenia až do definitívneho odstránenia závad, to znamená,
že: Hore uvedené záležitosti 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 informáciu o spôsobe vybavenia veci,
kde uvedú aj predpokladaný časový horizont riešenia daných podnetov definitívne.
3.
Čerpanie financií z pohotovostného fondu
Výboru boli predložené tri projekty na čerpanie financií z pohotovostného fondu.
Vzhľadom k tomu, že dva z nich nespĺňali potrebné atribúty, výbor uznesením schválil
zatiaľ jeden z projektov od žiadateľa MŠ Janka Borodáča 6, ktorý bude prostredníctvom
pána Gromu doručený na Mestský úrad.
Uznesenie č. 8/2015
Za:
Proti:
Zdržal sa:
5
0
0
Zostávajúce dva projekty si ponechal u seba pán Groma s tým, že usmerní žiadateľov,
akým spôsobom majú svoj projekt podať, aby bol úspešný.
Na návrh p. Martinkovej sa poslanci per rollam uzniesli na uvoľnení sumy 450 € na
obnovu preliezok, hojdačiek a iných komponentov na detských ihriskách na sídlisku
Vlčince. Suma 450 € bude použitá na nákup farieb, kief a štetcov. Pričom po monitoringu
a vytypovaní konkrétnych území, dané komponenty obnovia pracovníci VPP.
Uznesenie č. 9/2015
Za:
Proti:
Zdržal sa:
7
0
0
4. Oznamy
Keďže sa obyvatelia pýtajú, kde na Vlčinciach bolo vytvorených 166 parkovacích miest,
vyžiadali sme si mapu s vybudovanými parkovacími miestami v roku 2014. Táto bude na
určitú dobu zverejnená na úradných tabuliach na Vlčinciach.
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Vzhľadom k tomu, že sa občania sa informujú ohľadom čistenia chodníkov a žiadajú
vymedziť presnú hranicu, odkiaľ by mali oni vykonávať údržbu a odkiaľ by toto malo
zabezpečovať mesto, oznamujeme, že čistenie chodníkov upravuje VZN č. 15/2009, ktoré
je uverejnené a webovej stránke www.zilina.sk.
Pretože problém s parkovaním na Pošte 8 (uvedený vo februárovom podnete) doposiaľ
nebol vyriešený, rozhodli sme sa prostredníctvom poslankyne Janky Filipovej kontaktovať
vedenie Slovenskej pošty a hľadať riešenia. Mesto Žilina už v tomto smere podniklo kroky.
Predstavitelia SP sa vyjadrili, že nemienia riešiť parkovanie pre svojich zákazníkov, keďže
sú v podnájme. Týmto navrhujeme občanom, aby zatiaľ využívali parkovanie pri
obchodnom dome Baumax alebo Kaufland.
Riešením absurdného stavu osvetlenia na sídlisku sa zaoberala i zaoberá poslankyňa Iveta
Martinková. Na stretnutí s riaditeľom DPMŽ a riaditeľom firmy Siemens, ktorá má
v kompetencii údržbu a opravy osvetlenia Žiliny preberali alternatívy, ako by bolo možné
tento neblahý stav riešiť. Čakalo sa na výzvu Ministerstva hospodárstva k čerpaniu
eurofondov, ale jej parametre nezapadajú do rámca nášho záujmu. Je však isté, že osvetlenie
na Vlčinciach I,III a IV sa skôr či neskôr riešiť musí, pretože niektoré lampy sú doslova
životu nebezpečné. Poslankyňa naďalej komunikuje s kompetentnými a v tejto situácii
žiada aspoň čiastočné riešenia tj. opravy dezolátnych pätiek osvetlení, opravy rozbitých
lámp, atď.
5. Aktuality
Pozvánka na XXI. ročník Staromestských slávností v Žiline
Mesto Žilina pripravilo opäť bohatý a pestrý kultúrny program. Dvadsiaty prvý ročník
Staromestských slávností pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu sa uskutoční na
Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od štvrtka 28. mája do soboty 30. mája
2015. Nenechajte si ujsť program Staromestských slávností a príďte sa pozrieť na vaše
obľúbené skupiny. Spoluorganizátor podujatia je agentúra TOPFEST a hlavnými partnermi
podujatia sú Nadácia Pontis a Kia Motors Slovakia.
Účinkujúci: Smola a Hrušky, Tublatanka, Iné kafe, Desmod, Vidiek, Václav Neckař,
Korben Dallas, Zoči Voči, Omnia, DH Fatranka, Folklórny súbor Rozsutec a mnohí ďalší.
Dopoludňajší program bude patriť viacerým tanečným skupinám detí i seniorov,
orchestrom, zborom a folklórnym súborom. Okolo 100 stánkov na námestiach bude
reprezentovať tradičné remeslá, 20 stánkov ponúkne medovníky a cukrovinky a 20 stánkov
bude s občerstvením. Ďalšie informácie a podrobný program nájdete na:
www.staromestske-slavnosti.sk.
Taktiež Vás pozývame na krst knihy
Žilina v svetle lámp
28.5. o 15.30 na Hlinkovom námestí
V Žiline, dňa 12. mája 2015
..................................................
Mgr. Iveta Martinková
predsedkyňa Výboru MČ č.4

.................................................
Mgr. Jana Filipová
sekretár Výboru MČ č. 4

Prílohy: Prezenčná listina
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