Zápisnica
z 14. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 7.4.2016
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Marián Zrník
Neprítomní/ospravedlnení: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan
Zelník,
Obyvatelia Vlčiniec: Jarmila Hlávková, Monika Hrabovská, Igor Zelný, Margita
Benovičová, p. Sibyla, p. Marek, p. Országhová

Program:

1. Pohotovostné fondy - čerpanie
2. Podnety od občanov
1.

Predsedkyňa výboru p. Martinková otvorila schôdzu, všetkých prítomných privítala
a informovala o troch žiadostiach o príspevky z Pohotovostného fondu poslancov.
Uznesenie č. 15/2016, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu

Poslanci schválili sumu 300 € pre Združenie mladých umelcov pri ZUŠ Ferka Španiho, ul.
Martinská 19, 010 08 Žilina za účelom zakúpenia učebných pomôcok pre výtvarný odbor
v sume 300 €.
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Uznesenie č. 16/2016, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu

Poslanci hlasovaním schválili uvoľnenie čiastky 351,10 €. pre zakúpenie kostýmov pre OZ
Zdravko pri Materskej škole na ul. Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina. Projekt je pod názvom
„Zahrajme si spolu divadlo“.
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Uznesenie č. 17/2016, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu

Poslanci schválili uvoľnenie sumy 350 € na základe projektu Strednej odbornej školy pre
telesne postihnutých, Fatranská 22, 010 08 Žilina. Peniaze budú určené na zakúpenie
bezpečnostných skriniek do telocvične.
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

2.
Podnety od: obyvateľov Vlčiniec:
p. Marek upozorňuje, konštatuje, žiada, pýta sa
 firmy a hlavne zábavné podniky lepia po fasádach plagáty a reklamy. Je to neestetické
a často to vietor to strhne, takže je z toho neporiadok. Markantné to je napríklad na
Obchodnej ulici.
 Radničné noviny prinášajú veľa dobrých informácií, ale ani v jednom prípade
nepostrehol usmernenia, akoby sa občania mali správať v meste, hlavne, aby ho
neznečisťovali.
 je potrebné sa pozrieť, koľko je odpadových košov v meste prospešných, ktoré dokážu
odolať vandalom. Napríklad na Nanterskej sú asi len dva tri funkčné koše.
 chodí Inšpekcia do krčiem po záverečnej? Napríklad na ulici Matici Slovenskej. Bolo
by potrebné po záverečnej chodiť na kontrolu kvôli vandalom.
 po meste sa vysadzovali kríky, ale neošetrujú sa, vyzerajú ako metly.
 technické služby by mali rovnako čistiť trávnaté plochy pod stromami a tiež by mali
zbierať papiere.
 medzi Trenčianskou a Piešťanskou ul. je pekné ihrisko plné detí, plné chlapcov,
futbalistov. Ale tieto deti si vybíjajú silu na sieti futbalovej bránky, až ju zničia. Nie je
tam tabuľa, ako sa majú tieto deti na ihrisku správať. Je potrebné ich upozorniť, ako sa
majú správať, ako neničiť ihrisko.
p. Országhová
 kritizuje množstvo špakov na zastávkach.
 žiada inštalovať koše aj okolo panelákov, aj v blízkosti expres Tesca.
p. Hrabovská
 sa zaujíma o rekonštrukcia ihriska na ul. Karola Kmeťku č. 1 – 4.
 žiada rekonštrukciu chodníkov. Priniesla fotodokumentáciu zdevastovaných
chodníkov na ulici K. Kmeťku. Ešte v roku 2014 boli ďalšie podnety ohľadne tohto
a stále sa nič nepodniká, tak som sa prišla opýtať, v akom to je stave teraz po dvoch
rokoch. Petícia bola podaná zo všetkých troch panelákoch kvôli chodníkov. Mesto má
svoje povinnosti, ide o havarijný stav.

 poprosíme k ihrisku (basketbalovému) dať jednu lavičku smerom k zelenému
paneláku. Ihrisko slúži aj deťom aj rodičom, a mamičky sa nemajú kde zložiť
a sadnúť.
p. Hlávková
 Vlčince 3,4 – máme v strašnom stave lampy, osvetlenie. Vždy, keď sa to aj nahlási,
opravia to, vydrží to dva tri mesiace, potom opäť voláme. S mestom to riešim
neustále.
p. Zelný
 žiada vymeniť piesok v pieskoviskách na ulici Nanterská
 žiada výmenu osvetlenia na sídlisku
 žiada o posun košov hlbšie do terénu na konci Slovanskej ulice. Je to tam nebezpečné.
Nie je možné vysypať smeti pri takej premávke, aká na Slovanskej ceste je. Okrem
toho, pod kontajnermi stojí voda
 na ul. Nanterská č. 3, 4, 5 je tiež potrebné orezať stromy, zrezať staré stromy.
p. Sibyla
 navrhuje umiestniť kamery v blízkosti škôl na ul. Sv. Gorazda, k podchodom na ul.
Slovanská a všade tam, kde sa pohybuje väčší počet ľudí a detí
 žiada osvetlenie na prechodoch pre chodcov
 žiada vymaľovať zábradlia na mostoch a v podchodoch vymaľovať steny
 navrhujem vyasfaltovať chodník na ulici Trnavská vedľa jednoty

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov.
Ďakujeme.

..................................................
Mgr. Iveta Martinková
predseda Výboru MČ č.4

Príloha: Prezenčná listina

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

