Z ápi s ni ca
z 18. riadneho zasadnutiaposlaneckého VýboruMČč. 4 Vlčince dňa 6.10.2016
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník,
Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Jana Filipová, MUDr. Štefan Zelník
Za mestskú políciu: Kpt. Jánošík
Obyvatelia Vlčiniec: p. Tichý, p. Kišša, p. Sibyla, p. Zelný
Program:
1. Podnety od občanov
2. Pohotovostný fond - čerpanie
1.
pán Tichý
 žiada na ulicu Tulská stojiská na kontajnery, keďže na niektorých miestach na
Vlčincoch už sú. Zastupuje viacero občania, ktorí žiadajú o vybudovanie týchto
stojísk hlavne na uliciach Tulská (7-14), Karola Kmeťku, B.S.Timravy, Černovská,
Eduarda Necseya, Dobšinského a Bulharská.
 navrhuje 3-4 parkovacie miesta pri križovatke Ústecká a Tulská. (foto v prílohe)
 dlhodobo upozorňuje na špinu v celom meste. Konštatuje, že naozaj treba riešiť tento
problém.
 navrhuje, či by nebolo rozumnejšie spraviť mestský podnik, ktorý by sa staral
o poriadok v meste. Napríklad by tam mohli pracovať nezamestnaní ľudia. Títo ľudia
by sa mohli podieľať na upratovaní a mali by zároveň prácu. Každý by dostal svoju
časť mesta, ktorú by upratoval.
 p. Martinková konštatovala, že riešenie by mohlo byť angažovať do upratovania
samotné deti, navštevujúce školy. Školy sa však vyjadrili, že dieťa nemožno nútiť do
upratovania. Niektorí učitelia sa vyjadrili, že to s deťmi robia bez ohľadu na rodičov.
 p. Filipová navrhla riešiť tento problém prostredníctvom určitého klubu – ako
napríklad občianske združenie nepočujúcich raz za tri mesiace čistí park v meste
dobrovoľne alebo zapojiť dôchodcov.
 p. Martinková položila otázku p. Zelníkovi, kedy vstúpi do platnosti zákon
o zálohovaní plastových fliaš. P. Zelník konštatoval, že zákon je pripravený a dokonca
aj schválený. Zapojili sa do toho obchodné reťazce. Stále však nie je v platnosti.
pán Zelný
 žiada o opravu retardéra na konci Slovanskej cesty. Chýbajú tam náhradné diely.
 konštatuje, že nevidí na našom sídlisku hliadky MP. Tvrdí, že nie sú tam, kde ich
potrebujeme. P. Jánošík reagoval, že hliadky sú tu stále. Odporučil, že raz za mesiac je
otvorená hodina s p. náčelníkom Mestskej polície, kde sa môže občan obrátiť so
svojim problémom a návrhom a diskutovať priamo s ním.
pán Kišša
 sa zaujíma o to, či polícia vyriešila prípad odcudzenia basketbalových košov vo
vnútrobloku na Tulskej/Slovanskej. Pán Jánošík informoval, že je to v riešení.

pán Sibyla



navrhuje dať vyasfaltovat chodník na ulici Martinskej za panelákom vedľa vyasfaltovanej
plochy tam, kde je nasypaný štrk.
Navrhuje dať vysadiť orgovány aj rododendrony na Vlčincoch III ku všetkým panelákom aj na
ulici Martinskej...

 navrhuje vybudovať na Vlčinciach workout
 navrhuje osadiť stĺpik na chodník v smere ku Martinskej škole od parkoviska .Chodia tade


autá. Aj keď je tam zákaz.
navrhuje dať vysadiť vresy pod dva mosty na Vlčincoch. Po tie, čo boli natreté na zeleno

2.
Uznesenie č. 20/2016, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili sumu 350 € pre SRRZ-RZ pri Materskej škole, Gemerská 20, 010 08 Žilina
Žilina za účelom podpory projektu „Cvičíme s úsmevom“, na zakúpenie preliezky.
Hlasovanie:
Za:
7

Proti:
0

Zdržal sa:
0

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

