Zápisnica
zo 28. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
5.10.2017
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta
Martinková, Mgr. Jana Filipová, MUDr. Štefan Zelník
Neprítomní/ospravedlnení: Mgr. Marián Zrník, p. Rolko,
Za mestskú políciu: ospravedlnení
Obyvatelia Vlčiniec: Monika Gregušová, Lenka Rzeszotová, Ján Rzeszoto, Jarmila
Hlávková
Program: 1. Podnety od občanov
1.) p. Tichý (starý stolnotenisový stôl - podnet poslaný elektronicky poslancovi
Barčíkovi)
 prosím o odstránenie starého stolnotenisového stola v priestore medzi ul. Tulská a
Čínskym múrom. Uvedený stôl už dávno neslúži svojmu účelu a v súčasnosti sa tam
grupujú skupiny, ktoré tam zanechávajú neporiadok- plastové fľaše, plechovky atd.
2.) p. Rzeszoto (dopravná situácia na ul Obchodná a Vysokoškolákov)
 Zaujímal sa o dopravnú situáciu na ul. Obchodná a ul. Vysokoškolákov v súvislosti
s výstavbou obchodného domu KIKA; konštatoval, že síce križovatka na ul.
Vysokoškolákov vyzerá dobre, avšak nie je riešením pre celkové zlepšenie dopravy na
sídlisku a vo väzbe na centrum mesta. Podľa projektu sa nepočíta s nejakými
pripájacími pruhmi. Pokiaľ má byť v Telekome cca 200 zamestnancov, tak budú
musieť títo ľudia ísť jedine po ulici Vysokoškolákov alebo Košickej, ktoré sú aj teraz
maximálne vyťažené. Je potrebné riešiť ul. Vysokoškolákov. Nie je dobré to odkladať.
Ak nebude táto ulica ako komplex v súlade s dopravou, bude to problém. Táto ulica by
mala byť určite dvojpruhová až po Rosinskú cestu.
 V diskusii P. Groma konštatoval, že KIKA sa zaviazala, že bude dvojpruhová cesta.
Na mestskom úrade je dostupný projekt ohľadne dopravy ku výstavbe obchodného
domu. Keď sa bude robiť územné povolenie, musí sa dokladovať dopravný projekt.
 Š. Zelník konštatoval, že tento projekt nerieši celkovú dopravnú situáciu na Vlčincoch
v tejto oblasti, preverme to, pozveme ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú.
Informoval tiež, že Kaufland už plánuje na parkovisku urobiť rampu na 1 hodinu
a pol. Toto mu nemôžeme povoliť, nakoľko je pre nás prioritou, aby mali kde ľudia
parkovať pri návšteve polikliniky. Konštatoval, že pošta je teraz veľmi zle riešená.
 Poslanci sa s občanmi dohodli, že na ďalší výbor (2. november) je potrebné pozvať
kompetentných ľudí a diskutovať tak, aby v budúcnosti sa predišlo dopravným
kolapsom na Vlčincoch.
3.) p. Rzeszoto (čistenie stojísk kontajnerov)

 V ďalšej časti vyjadruje nespokojnosť s odborom životného prostredia. Žiada mesto,
aby začalo na ul. Tulská čistiť stojiská pred kontajnermi. V jeho bydlisku stojiska
čistil sám, neboli vyčistené zo strany mesta. (Foto v prílohe)
 P. Groma konštatoval, že v lete sa umývali všetky kontajnery, aj stojiská. Službu mala
vykonávať firma Toi Toi.
4.) p. Rzeszoto (poškodená cesta pri Kazačku)
 Rzeszoto – informoval, že cesta pri Kazačku – je tam veľká jama, buď to urobila
Veterinárna klinika, alebo Kazačok, keď sa prerábal. Stanovisko k tomuto dostal, že
páchateľ neznámy. Písal to už dosť dávno na MsÚ, odpoveď neprišla uspokojivá,
preto opätovne ovára túto tému. Je potrebné zabezpečiť nápravu.
5.) p. Rzeszoto (autovraky na sídlisku)
 Rzeszoto – otvoril otázku vrakov na ul. Ľublanská a Varšavská chodník, komunikoval
aj štátnou políciou. Hovorí o dvoch vozidlách – Škoda Felícia – je to vozidlo, ktoré
parkuje na jednom mieste dva roky, auto je vyradené z evidencie od roku 2013.
Značky by už nemalo mať a je v čistej kompetencii mesta, aby toto auto odviezlo.
Navrhoval, aby sa urobila komisia, ktorá by tieto problémy riešila. Mesto by malo byť
iniciátorom stretnutia a malo by vyriešiť tento problém. Druhé auto je zo zlatých
Moraviec. Buď mesto v tejto veci vôbec nekoná, alebo je chyba niekde inde. Aj
z takýchto dôvodov vzniká problém s parkovaním pre ostatných obyvateľov sídliska.
Keď prejdem po Nanterskej ulici hneď ráno, parkujú tam väčšinou autá, ktorá majú
iné značky, preto je potrebné zaviesť určitý systém s parkovaním na Vlčincoch.
 V diskusii p.Gregušová konštatovala podobný problém so staršou Fábiou, ktorá už je
preč. Trvalo to pol roka, auto bolo nepojazdné, bol to vrak. Majiteľ si to nakoniec
odstránil, trvalo to ale bohužiaľ pol roka.
 P. Martinková informovala, že riešila s p. Mestickým križovatku ul. Slovanská. Mali
by sme urobiť nejaké záväzné nariadenie, ktoré bude určovať to, že pokiaľ sa takéto
auto odtiahne, aby bolo presne dané, akým spôsobom a za aký poplatok to bude.
6.) P. Hlávková (parkovanie dodávok na sídlisku)
 Pýtala sa na parkovanie s dodávkami, napr. UPC. Neuvažuje sa o tom, aby bolo
možné obmedziť takéto parkovanie?
 Pán Groma odpovedal, že autá do 3,5 tony môžu parkovať. Musia sa tu urobiť nejaké
opatrenia a systém.
 P. Martinková sa pýtala, či sa nedá odstúpiť od zmluvy s Parkovacou spoločnosťou
a zaplatiť radšej zmluvnú pokutu? Či by to z dlhodobejšieho hľadiska nebolo pre
mesto výhodnejšie. Podľa p. Gromu určite nie, považuje to za neekonomické pre
mesto.
7.) P. Gregušová (parkovanie pri OSBD)
 Pýtala sa ako to je s parkovaním pri OSBD? Pýtala sa na kolíky, ktoré tam boli z júna,
na nákresy, chcela by vedieť Nevieme, čo to je, k čomu ten náčrt patrí.

 P. Groma odpovedal, že ide o pozemok, ktorý patrí k stavbe, ten berie všetky
parkovacie miesta na ul. Tulská. Riešiť to bude možné zrejme jedine rozšírením
komunikácie. Je tu ešte pracovná verzia – na MŠ Varšavská má by rekonštruované
ihrisko a mohla by tam byť podzemná garáž. Toto je jeden z možných variantov,
ktorými sa môžeme zaoberať.
 Pani Martinková informovala, že OSBD sa chystá sprístupniť vlastné parkovisko.
 P. Gregušová doplnila však, že práve zamestnanci, ktorí tu pracujú, od rána parkujú na
miestach pri paneláku.
8.) P. Sibyla – rôzne elektronicky zaslané podnety
 Na ulici Popradská je spadnutý strom za panelákom, vedľa chodníka.
 Na ulici Nanterská za podchodom prvým aj druhým vedľa chodníka vysadiť vresy na
dvoch ostrovčekoch.
 Navrhoval by som venčovisko pre psov na ulici Fatranská, Martinská, J. Vojtáššaka.
T. Vansovej, kde sú voľné plochy.
 Vyasfaltovať plochu na ulici Martinská za panelákom, hneď vedľa škôlky.
 Na ulici Levočská pri paneláku je zničený asfalt, prosím o nový.
9.) P. Hlávková (zničený trávnik, kosenie)
 P. Hlávková informovala o priestore na ulici Zvolenská, kde bolo vybudované nové
parkovisko. Ak si chcú autá skrátiť prechod od Večierky medzi dvoma panelákmi,
prechádzajú cez trávu. V zime sú tam vyjazdené zablatené koľaje. Písala som aj email
na oddelenie životného prostredia, odpísali mi, že to musíme riešiť sami a že musíme
zistiť, kto to robí. Viceprimátor Groma odpovedal, že dáme tam vysadiť stromčeky.
 P. Hlávková sa pýtala, kto sa stará o zeleň pri podchode na Vlčince 3. Medzi
„dvojkou“ a „trojkou“? Tam je taký briežok, kde sa absolútne nekosilo ani nerúbali
stromy. Viceprimátor Groma odpovedal, že preverí túto otázku.
Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov
v zmysle vyššie uvedeného textu. Ďakujeme.

..................................................
Ing. Dušan Dobšovič
predseda Výboru MČ č.4

Príloha: Prezenčná listina

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

