Zápisnica
zo 22. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 2.2.2017
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. Jánošik
Obyvatelia Vlčiniec: pani Gregušová, pán Sibyla, pán Kurtík
Program: 1. Podnety od občanov

p. Gregušová,
 žiada mesto o riešenie problémového parkovania na ul. Tulská č. 31. Citujeme: „Pred
našim panelákom parkujú zamestnanci OSBD, zamestnanci firiem sídliacich v budove
OSBD, v lete tí, ktorí využívajú tenisové kurty, návštevníci posilňovne Mozolani,
ktorá sídli tiež v budove OSBD, návštevníci Bergu (pohostinstvo) a samozrejme
nájomníci a vlastníci bytov z vedľajších vchodov, ktorí majú (už nezriedka) po 2 autá.
Príjazdová cesta pri našom vchode končí a ďalej nie je možné využiť pre nás miesta,
na ktorých by sa dalo parkovať. Keďže ukončenie príjazdovej cesty je v tvare T, v
poslednej dobe sa nezriedka stáva i to, že sa bezohľadní vlastníci áut postavia z oboch
strán do T križovatky, čím znemožnia vchádzaniu, vychádzaniu z i do parkovacích
miest, nehovoriac o tom, že sa tam nedá vôbec otočiť. Mám osobnú skúsenosť, keď
prišlo pre mňa vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci a nemalo sa kde otočiť (našťastie
som nebola v ohrození života), muselo vycúvať popred všetky vchody. Vybudovanie
niekoľkých nových parkovacích miest v tejto krízovej parkovacej oblasti by určite
pomohlo, avšak domnievam sa, že by to situáciu nevyriešilo. V prípade, že ľudia prídu
na to, že je tam niekoľko nových parkovacích miest, budú tam veľmi radi chodiť i tí,
ktorí tam doposiaľ neparkovali. Obávam sa, že v tejto oblasti by situáciu s parkovaním
vyriešilo iba akési "udelenie výnimky" pre parkovanie tých vlastníkov automobilov,
ktorí bývajú prioritne práve v poslednom vchode. Ďakujem za ochotu podieľať sa na
riešení nášho popísaného problému a v prípade, ak to bude v mojich silách a
možnostiach, budem určite nápomocnou.“
p.Sibyla
 prosí o odhrnutie snehu na chodníkoch Vlčince III a tiež posýpať chodníky soľou
Vlčince II a III
 prosí natrieť zábradlie na chodníku pod poliklinikou ŽILPO vedľa bytového komplexu
CUBE
p. Kurtík
 v zastúpení seniorov, ktorí sa tiež zúčastnili stretnutia, žiada o nápravu situácie, kedy
im bol zamedzený vstup do telocvične v Dennom centre seniorov na ul. J. Borodáča.
K tomuto problému sa operatívne vyjadril pán Groma, ktorý mal ako viceprimátor

mesta informácie, že prístup do telocvične seniorom zakázaný nebude a situácia sa
operatívne vyrieši.
Občania mestskej časti Vlčince sa permanentne sťažujú hlavne na:





akútny nedostatok parkovacích miest
porušovanie nočného kľudu prevádzkami herní
nečistotu na sídlisku nečistota okolo kontajnerov, špinavé kontajnerové poklopy
nedisciplinovanosť psíčkarov množstvo psích exkrementov

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu
Ďakujeme.

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

Príloha: Prezenčná listina

o riešenie podnetov občanov.

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

