Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince, dňa 1. 10. 2015
Prítomní: Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta
Martinková, Mgr. Marián Zrník
Príslušník Mestskej polície Žilina: kpt. Miloš Tomašec
Obyvatelia sídliska: Viera Országhová, Petra Heidrich, p. Čerňan, Rudolf Mládenek, Margita
Benovičová, Rudolf Červený, Ľudovít Németh
Neprítomní, ospravedlnení: Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník, PhD.,
Program: 1. Radničné noviny – spolupráca pri písaní článkov
2. Čerpanie financií z pohotovostného fondu
3. Nové podnety od občanov – osobné konzultácie
4. Oznamy, aktuality, pozvánky
1.
Spoločná diskusia poslancov za obvod Vlčince ohľadom Radničných novín. Navrhuje sa, aby
každý poslanec participoval na tvorbe článku za obvod Vlčince. Po vzájomnom odsúhlasení
bude tento zaslaný k publikovaniu.
2.
Čerpanie financií z pohotovostného fondu poslancov
Bolo predložených päť projektov na čerpanie financií z pohotovostného fondu. Štyri projekty sa
odsúhlasili a piaty bude predložený v januári 2016.
Poslanci sa konkrétne uzniesli na poskytnutí štvrtiny zostávajúcej finančnej čiastky pre
žiadateľov rovným dielom a to pre každú z nasledujúcich škôl na sídlisku Vlčince:
Základnú umeleckú školu Ferka Špániho, Martinská ulica za účelom výroby úschovných
skriniek do šatne tanečného odboru
Základnú školu na ul. sv.Gorazda, za účelom nákupu materiálu pre zhotovenia záhonov
a pestovanie rastlín
Základnú školu na ul. Martinská za účelom nákupu športových potrieb
Základnú školu na ul. Karpatská za účelom nakúpenia materiálu pre ukážky ľudových
remesiel a rozvoj ľudových tradícií medzi deťmi
Uznesenie č. 12/2015
Za:
5

Zdržal sa:
0

Proti:
0

3.
Nové podnety od občanov
P. Benovičová – žiada v mene celého bytového domu č. 1665 o vyasfaltovanie časti trávnika na
Vlčinciach, nám. Ľ. Fullu. Ide o trávnik pred vchodom č. 7, ktorý je trvale poškodzovaný
prejazdom a státím áut. Je to pochopiteľné, lebo tam nie je miesto napríklad ani pre zásielkovú
službu ani pre sanitku. Bolo to zle naprojektované. Ide o zhruba 1 a 1,5 m. široký trávnik. Je
zbytočné siať tam trávu, nie je to možné udržiavať. Fotodokumentáciu zašle.
p. Heidrich – sa prišla poďakovať za promptné riešenie problémov a podnetov občanov
bytového komplexu Kastor. Bolo toho viac a požiadavky boli zväčša splnené. Chystá sa aj
realizácia ihriska pre deti. p. Martinková – potvrdila, že do konca roka by sa mohlo počítať
s detským ihriskom v tejto lokalite. Súčasne navrhla obyvateľom obytného komlexu, aby si
vytvorili občianske združenie a spoločne sa starali o svoje okolie a tiež detské ihrisko.
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p. Mládenek – ponúka pomoc pri riešení zlej situácie v statickej doprave na Slovanskej ceste.
Hovorí, že má niekoľko návrhov. Tiež navrhuje, aby sa mesto spojilo so správcami domov. p.
Tomašec – sa vyjadril, že ak teda mesto splnomocní niekoho, kto by sa mohol týmto
parkovaním zaoberať, tak on bude určite nápomocný.
p. Németh – sa ponúkol, že môže byť správcom budúceho parku, ktorý sa bude realizovať na
Gerlachovskej ulici. Sťažuje sa, že po rekonštrukcii potrubí podnikom Bytterm neboli všade
riadne urobené chodníky. Žiada mesto o obhliadku a o opravu viacerých chodníkov, napríklad
aj okolo Vlčieho Pubu. Autá, ktoré urobili rozvody, jazdili aj pri hromadných garážach a rozbili
chodník. Kontaktoval Bytterm ohľadne problému, oni mu však povedali, že tieto chodníky
patria mestským komunikáciám. Aj na Fatranskej ulici je chodník v zlom stave. Je tam veľký
hrb, treba to vyrovnať. Problém je aj so smetnými košmi, ktoré sa už raz opravovali – napr. pri
samoobsluhe, vedľa tabule zastupiteľstva, je kôš opäť vyvrátený aj s tou betónovou plochou.
Pri týchto prevádzkach by to chcelo viac tých smetných košov. Chcelo by to aj kôš pri malom
Tescu, pri Jednote, pri krčmách. P. Németh ďalej upozorňoval na nepochopiteľné dopravné
značenie na ul. Bulharskej. Do OMW je cesta obojsmerná, potom je odbočka vľavo, potom je
ďalšia odbočka a nakoniec zákaz odbočovania vpravo. Zrazu tam je jednosmerka a zákaz pre
dva metre. Tí ľudia nemôžu ísť ďalej. Z Moskovskej potom nikde nie je zákaz odbočovania do
jednosmerky. Takže ľudia chodia normálne do protismeru a ešte sa aj domnievajú, že idú
správne. Je potrebné urobiť to z obidvoch strán dvojsmerne alebo naznačiť oba smery
jednosmerné. P. Tomašec sa vyjadril, že dopraváci to urobili tak, aby ten druhý smer na ulici
nebol upchatý. Vie o tom, že jedna tabuľa tam teraz chýba, ale pokiaľ dopravný inžinier povie,
že to takto bude, môžeme požiadať o zmenu. „Vieme o tom, už keď sa to tam stavalo, bola tam
jednosmerka,“ dodal pán Tomašec. Súčasne povedal, že je veľký problém na dopravnom získať
čo i len jednu zákazovú značku.
p. Országová – žiada o meranie rýchlosti áut na Slovanskej ceste. Je tam povolená 20 km/hod.
Ľudia bývajúci na nižších poschodiach majú s tým veľký problém. Autá idú rýchlosťou až 80
km za hodinu –zrýchľujú po prejdení retardéra. Žiada preto osadenie tretieho retardéra. A tiež
riešenie situácie ohľadom neustáleho zhoršovania životného prostredia vzľadom na frekvenciu
premávky (300 áut denne- 3 m od okien - vzduch, hluk). Žiada inžinierske posúdenie stavu.
Situáciu už rieši poslankyňa Martinková. Ide o spoluprácu s Okresným dopravným
inšpektorátom, ktorá je zložitá, prípad sa neustále odkladá a naťahuje. Na riešenie zlej situácie
sa podujal aj viceprimátor Groma. Prisľúbil pomoc. P. Országová tiež žiada o odstránenie
zbytočných stojanov na prášenie kobercov na Slovanskej ceste. Sú tam štyri vedľa seba a vôbec
sa nepoužívajú. Jeden by tam mohol zostať.
p. Červený – upozorňuje na nevhodne rozmiestnené kontajnery na ul. Kubínskej a na neustály
neporiadok. Napr. zbytočne vedľa seba sú 2 kontajnery na papier. Prisľúbil, že podá návrh, aké
riešenie by podľa neho bolo vhodné.
Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov.
Ďakujeme.
..................................................
.................................................
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Jana Filipová
predsedníčka Výboru MČ č.4
sekretár Výboru MČ č. 4
Prílohy: Prezenčná listina, Žiadosti o dotácie z PF
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