Zápisnica
zo 20. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 1.12.2016
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník, Mgr.
Iveta Martinková, Mgr. Jana Filipová
Neprítomní/ospravedlnení: MUDr. Štefan Zelník
Za mestskú políciu: Kpt. Marián Janošík
Obyvatelia Vlčiniec: Bohuslav Kurtík, Ivan Urbanič, Jaroslav Košák, Anton Kováčik, Ladislav
Sybila
Program:
1. Poďakovanie
2. CVČ – Zvolenská ul.
3. Otváracie hodiny brány Denného centra na ul. J. Borodáča
4. Podnety od občanov
1.
Predsedkyňa výboru MČ Vlčince p. Martinková poďakovala poslankyni p. Filipovej za
zabezpečenie SMS služby pre sluchovo postihnutých občanov a ostatných občanov v núdzi, ktorí
môžu aj týmto komunikačným kanálom kontaktovať Mestskú políciu. Je to významný pokrok pre
komunikáciu medzi občanmi a políciou.
2.
Keďže bola tendencia zrušiť v našej MČ Centrum voľného času na Zvolenskej ulici, poslankyňa
Martinková toto centrum navštívila. Prezrela si budovu a vypočula si, čo zamestnancov CVČ
najviac trápi. Vzhľadom k tomu, že v budove v značnej miere pukajú steny a tiež odpadáva dlažba
vypukávaním podlahy, uznesením č. 22/2016 sa členovia výboru MČ uzhodli na potrebe vyslať
do budovy statika.
Hlasovanie:
Za:
6

Zdržal sa:
0

Proti:
0
3.

Outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre na ul. J. Borodáča je už inštalovaný. Po jeho
uvedení do prevádzky je potrebné, aby bol sprístupnený aj viacerým občanom mesta Žiliny a
v širšom časovom horizonte ako bolo Denné centrum otvorené doposiaľ. Uznesením č. 23/2016 sa
poslanci zhodli na stanovení otváracích hodín Outdoorového fitcentra v Dennom centre
seniorov. Otváracie hodiny outdoorového fitparku by mali korešpondovať s otváracími hodinami
priľahlého detského dopravného ihriska. Mestská polícia chodí otvárať a zatvárať dopravné ihrisko
a súčasne s tým by mohla otvoriť a zatvoriť aj outdoorový fitpark, a to v pondelok a piatok od 8,00
do 20,00 hod a v sobotu a nedeľu od 9,00 hod do 20,00 hod. Prevádzka je otvorená v mesiacoch
apríl až október. V prípade pekného počasia aj mimo týchto mesiacov. Prevádzka je plne zabezpečovaná
policajtmi MP Žilina, to znamená ostraha pred vandalmi, zamykanie a odomykanie ihriska.
zasadnutia výboru pán kpt. Janošík konštatoval, že v tom nevidí žiadny problém.

Účastník

Hlasovanie:
Za:
6

Zdržal sa:
0

Proti:
0

Žiadame Mestský úrad o stanovenie otváracích hodín Outdoorového fitcentra a Mestskú políciu
o zabezpečenie otvárania Outdoorového fitparku súčasne s dopravným ihriskom.
4.
Páni. Kurtík, Urbanič a Košák
 otvorili problém parkovania. na Trenčianskej ulici. Počet parkovacích miest sa im znížil aj
vzhľadom k tomu, že si súkromný majiteľ pozemku vyznačil a zablokoval parkovacie
miesta, kde predtým mohli parkovať všetci. Problém sa zväčšuje aj zásobovaním Expres
Tesca v tejto oblasti. Pán Urbanič predložil možnosti vytvorenia nových parkovacích miest
aj s dokumentáciou. Pán Groma prisľúbil žiadané parkovacie miesta týmto občanom.
 žiadajú vyasfaltovanie športovej plochy na ul. Trnavská. Asfalt tam mizne,
 rovnako chodníky sú v dezolátnom stave. Pán Groma konštatoval, že chodníky sa na
Vlčincoch budú robiť až budúci rok. Nakoľko sa tento rok robí Verejné osvetlenie. Podľa
neho sa do konca tohto roka už urobili na Vlčincoch chodníky za 43 tis. eur. Najviac na
Slovanskej ulici.
p. Kováčik
 konštatuje, že cyklotrasy a chodník pre peších sa v blízkosti obchodného domu Lidl pod
nadjazdom k čerpacej stanici prekrývajú. Bolo by dobré dokresliť cyklotrasu, aby chodci
a cyklisti mali vyznačené osobitné trasy. Je to tam nebezpečné.
 na začiatku Hlbokej cesty na Vlčinciach chýba dopravná značka Zákaz vjazdu - okrem
dopravnej obsluhy, ktorá by zakázala vjazd áut. Autá tam vchádzajú a skracujú si cestu
napríklad do blízkej krčmy.
 parkovanie na Slovanskej ulici sa zhoršilo, žiada nakresliť čiary, čím by sa zabezpečilo viac
parkovacích miest
p. Sibyla
 navrhuje vymeniť dve svetlá verejného osvetlenia pri poliklinike Žilpo
 vyasfaltovať chodníky pri škole ul. Martinská, odstrániť aj starý asfalt na chodníku vedľa
plotu
 osadiť stĺp na chodník oproti paneláku na ul. Martinská, aby autá nešli pred školu
 nasadiť do budúceho ovocného sadu: ríbezľa čierna, egreš, čučoriedka kanadská, višňa,
slivka, broskyňa, lieskový orech, moruša, brusnica apod.
Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov a realizáciu
uznesení poslancov. Ďakujeme.
..................................................
Mgr. Iveta Martinková
predseda Výboru MČ č.4
Príloha: Prezenčná listina

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

