Zápisnica
z 7. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 3. 9. 2015
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič , Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián
Zrník
Zástupca Mestskej polície: major PaedDr. Mgr. Milan Turčan
Obyvatelia sídliska: Viera Országhová, Martin Heidrich, Rudolf Mládenek, p. Sluková,
Ladislav Sibyla
Ospravedlnení: Mgr. Jana Filipová, Mgr. Iveta Martinková, MUDr. Štefan Zelník, PhD.,
Program:
1. Nové podnety od občanov – osobné konzultácie, poslanecké podnety
2. Čerpanie financií z pohotovostného fondu

1.
Oboznámenie sa s novými podnetmi občanov na základe osobných konzultácií,
poslanecké podnety
p. Heidrich ako zástupca vlastníkov bytov na ulici Rosinská 8542/32A upozornil na
problémy s revitalizovanou zónou v okolí týchto bytov, kde je neporiadok a nepokosená
tráva. Upozornil na absenciu detského ihriska alebo športoviska v tejto časti mesta (občania
podali Žiadosť o vybudovanie ihriska 6.11.2013 – bola zamietnutá) a tiež na dopravnú
bezpečnosť (rozbité retardéry, chýbajúca zákazová značka pre nákladné autá, nedostatočne
vyznačené prechody pre chodcov). Poukázal aj na nespokojnosť so zaradením bytového
komplexu Kastor do volebného obvodu Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka.
p. Országhová informovala o vývoji v problematike Slovanskej cesty. Zopakovala
požiadavku merania rýchlosti v tejto lokalite a požiadala o tretí retardér. K prejazdu
Slovanskej cesty sa vyjadril aj Okresný dopravný inšpektorát, ktorý k tejto požiadavke
poslal zamietavé stanovisko. Problematika Slovanskej cesty je naďalej riešená aj v zmysle
predchádzajúcich podnetov. Poslanci budú apelovať na kompetentných, aby sa na prijalo
opatrenie, ktoré uľahčí život občanov na dopravne vysoko zaťaženej Slovanskej ceste.
p. Mládenek navrhol, aby sa do koncepčného riešenia Slovanskej cesty zapojili aj
správcovské spoločnosti (ŽILBYT, Bytterm, OSBD).
p. Sibyla navrhuje vyasfaltovať chodník okolo MHD zastávky na ul. Matice Slovenskej
a vybudovať ihrisko s pieskoviskom na ul. Timravy a na Tulskej.
p. Sluková poďakovala za opravený prepadnutý asfalt na Vlčincoch I, pri podateľni Tipos.
Upozornila na rušenie nočného pokoja v okolí reštaurácie Zeppelin Pub na Černovskej
ulici. P. Turčan z Mestskej polície uviedol, že v takýchto prípadoch je potrebné kontaktovať
hliadku mestskej polície – tel. číslo: 159. Polícia prešetrí aj anonymný podnet.
p. Groma upozornil na potrebu vybudovať zábradlie pri Lesoparku Chrasť na ul.
Vysokoškolákov, kde sú časté dopravné nehody.
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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.
2.
Čerpanie financií z pohotovostného fondu
Výboru boli predložené dva projekty na čerpanie financií z pohotovostného fondu. Obidva
projekty boli v plnej miere schválené.
1.) Žiadateľom projektu Hravou cestou za zdravím, ktorý chce prispieť k zlepšeniu
zdravia detí, znížiť chorobnosť a odstraňovať pasivitu a nechuť k pohybu a cvičeniu
je ZŠ s MŠ Gorazda 1, Žilina. Celkový rozpočet projektu na zostavu náradia
(kladina, žinenky, kruhy a pod.) je 650 €, suma žiadaná z pohotovostného fondu 350
€.
Uznesenie č. 10/2015
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

2.) Žiadateľom projektu Hojdačka do záhrady: Pohybom ku zdraviu je MŠ Námestie
Jána Borodáča 7, Žilina. Cieľom projektu je rozvoj pohybových aktivít detí
predškolského veku. Celkový rozpočet projektu na zakúpenie hojdačky do záhrady
je 379 €, suma žiadaná z pohotovostného fondu 350 €.

Uznesenie č. 11/2015
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

V Žiline, dňa 03.septembra 2015

..................................................
Mgr. Martin Barčík
Člen Výboru MČ č.4
Prílohy: Prezenčná listina
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