Zápisnica
zo 23. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 2.3.2017
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Jana
Filipová, MUDr. Štefan Zelník
Neprítomní/ospravedlnení:Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník
Za mestskú políciu: Kpt. Miloš Tomašec
Obyvatelia Vlčiniec: Országhová, Kašák, Urbanič, Gregušová
Program: 1. Podnety od občanov
1.
pani Gregušová
 sťažovala sa na to, že v zápisnici z minulého zasadnutia bola použitá jej citácia
z mailovej komunikácie. Pani Martinková sa jej ospravedlnila.
 chcela by pochváliť mestskú políciu za to, že začali dávať autám na Tulskej ulici
papuče.
 otvorila opäť otázku parkovania na konci Tulskej ulice pri prevádzkach v OSBD. Je
tam naozaj problém s parkovaním a rovnako s vychádzaním áut. Čo sa môže ešte
zhoršiť v letných mesiacoch, keď sa otvoria tenisové kurty. Uvedomuje si, že
parkovanie je celoslovenský problém, treba však vedieť operatívne riešiť tie najviac
kritické miesta.
pán Urbanič
 opätovne žiada o vytvorenie nových parkovacích miest podľa ich navrhnutého plánu
na ulici Trenčianskej
pán Kašák
 opätovne žiada o vytvorenie nových parkovacích miest podľa ich navrhnutého plánu
na ulici Trenčianskej spolu s pánom Urbaničom
 žiada vydláždenie „blatového“ chodníka okolo detského ihriska na
Nitrianskej ulici, dvoma radmi chodníkových dlažbových kociek
 pýta sa kpt. Tomašca na parkovanie v obojsmernej premávke, aká musí byť
vzdialenosť od zaparkovaného auta.
 informoval sa o tom, či sa dá vyznačiť chodník pre bicykle vedľa Tesca.
pani Országhová
 informovala o úseku Centrum Vlčince 2, kde je 10 prevádzkových jednotiek na
pomerne malej ploche. Je tam veľký pohyb obyvateľov.
 zazlieva mestu, ako sa zachovalo v zime, že sa neodhŕňal sneh, cesta bola aj
šmykľavá. Obyvatelia si poctivo pred vchodmi odhrnuli sneh, ale mesto na tomto
úseku ani raz ten chodník neodhrnulo. Žiada, aby sa mesto vyjadrilo k tomuto
problému a podalo stanovisko, kto je za to zodpovedný.
 rovnako je tu problém so znečistenými chodníkmi, ktoré sú po skončení zimy plné
špiny a štrku. Pýta sa, prečo opäť musia obyvatelia chodiť po takýchto znečistených
miestach.
 opäť poukazuje aj na veľké množstvo odpadu a znečistených miest pri uvedených
prevádzkach, čo je spôsobené naozaj veľkou koncentráciou obyvateľstva.

Nedostatočne veľké sú aj odpadkové koše, aj napriek tomu, že bolo prisľúbené, že sa
budú pravidelne čistiť, stále je okolo nich neporiadok
 chodník od zastávky Matica Slovenská – chce len pripomenúť, aby sa na to na jar
nezabudlo, lebo sa to už riešilo a bol aj sa na to pozrieť aj pán Rolko z oddelenia
dopravy
 je potrebné na jar ošetriť drevené zábrany, ktoré sú okolo živých plotov. P.
Martinková navrhla, že by to mohli natierať obyvatelia sami. Bolo by to rýchlejšie.
Pán Sybila (doručil na Výbor poznámky s požiadavkami)
 navrhuje dať vyasfaltovať chodník na ulici Martinská hneď za druhým panelákom
 vysadiť aleju Magnolu na ulici T. Vansovej na malej ploche za panelákom
 natrieť zábradlie vedľa polikliniky Žilpo
 osvetliť dva priechody pre chodcov na Vlčincoch 3 pred zastávkou Matice slovenskej
 v smere na Vlčince 2 aj na ulici Matice Slovenskej v smere na Vlčince 2 vedľa ulice
Berlínska. dva krát

Občania sa vo všeobecnosti najviac sťažujú na:
- nedostatok parkovacích miest
- nedostatočnú údržbu ciest a chodníkov ako aj ich čistenia
- na nečistotu – smeti, odpadky, exkrementy, špina okolo kontajnerov aj na celých stojiskách
pod kontajnermi, špinavé poklopy na kontajneroch

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

