Zápisnica
z 30. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
7.12.2017
Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta
Martinková
Neprítomní/ospravedlnení poslanci: MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Jana
Filipová
Prítomný za mestskú políciu: Kpt. Miloš Tomašec
Obyvatelia Vlčiniec: Országhová, Tučeková, Siska, Kulich, Kišša
Program: I. Podnety od občanov
II. Kapitálové investície 2018
I.
1.) p. Országhová
 Požiadala o včasné zabezpečenie zimnej údržby plôch a chodníkov k prevádzkovým
jednotkám na Vlčinciach II, aby sa neopakovala situácia z predchádzajúcej zimy, keď na tomto
frekventovanom území nebol sneh odprataný a po zamrznutí vznikli 10-15 cm ľadové hrbolce,
ohrozujúce zdravie všetkých peši chodiacich občanov.
 Požiadala tiež o odpoveď na otázky, komu nahlasovať aktuálny stav a potrebu
odpratania snehu resp. ľadu, či existuje harmonogram údržby komunikácií, a či vedia pri čistení
chodníkov pomôcť pracovníci VVP.
 Otvorila otázku odpratávania snehu na chodníkoch pred bytovými domami, ktorá časť
chodníkv je vlastníctvom mesta a ktorá patrí vlastníkom bytov a teda podľa toho, ktorú časť má
odpratávať mesto. Viceprimátor Groma prisľúbil zistiť a poslať „predpis“, v zmysle ktorého je
zrejmé, ktorú časť chodníkov si upratujú od snehu vlastníci bytov.
2.) p. Tučeková
 Konštatovala zlý stav niektorých chodníkov na Vlčinciach I, žiada zmapovať a vyriešiť
problémové chodníky. Ide hlavne o druhú časť hlavného chodníka vedúceho od prevádzky Vix
a Tuláka, je to totiž jediná vhodná komunikácia pre deti a rodičov do školy. Okraj chodníka je
z oboch strán hlboko rozrytý v trávnatej časti, vznikli hlboké jamy, ktoré sú po daždi plné vody.
Toto spôsobujú aj traktory pri kosení, zbieraní lístia, ale aj parkujúce vozidlá. Blato je potom
roznášané po celom chodníku., kritická situácia je hlavne na jeseň. Napadané lístie spolu
s blatom, chodník sa stáva šmykľavý a nebezpečný. Odporúča spevniť chodník na oboch
stranách betónovými zatrávňovacími tvárnicami. V tejto súvislosti požaduje zmapovať aj
priľahlé chodníky a kritické miesta upraviť podobným vhodným spôsobom.
 Požaduje prešetriť a vyriešiť spôsob zásobovania Pekárne Ďuroška, keď zásobovacie
autá realizujú vykládku na tráve, ktorá je v tejto časti zničená (hlboké ryhy, blato). Požaduje
príslušné vykládkové miesto spevniť.
 Upozornila tiež na nepohrabané lístie na ul.Černovská.

3.) p. Siska, Kulich
 Upozornenie na „utopené kanály“ na Obchodnej ulici (cca 4 ks), čím na okraji ciest
vznikajú jamy, nebezpečné pre vozidlá i chodcov.
 V diskusii zaznela otázka k plánovaniu výsadby stromov na sídlisku, predovšetkým
otázka – aké stromy sa na zákalde čoho používajú na výsadbu, prečo nie sú viac využívané
ihličnaté stromy.
 Upozornenie na problémovú oblasť pri športovej hale na Rosinskej ceste, kde chýba
„odstavný pruh“, v súčasnosti sa parkuje na ploche pri ceste a tá je už od vozidiel mimoriadne
zničená. P.Groma konštatoval, že mesto má záujem túto oblasť riešiť, vyžaduje si to však
spoluprácu s VÚC. Vhodné by tiež bolo v tejto oblasti umiestnenie semaforov pri Dopravnej
akadémii a Spojenej škole.
4.) p. Kišša
 Predložil podnety na riešenie vo fotodokumentácii, ktorú prevzal p.Groma.

5) p. Sibyla (písomný podnet)
 Navrhuje urobiť taký istý chodník, ako sa urobil na ul.Lublanská, aj na ostrovčeku vedľa
veľkého ostrovčeka v smere z Vlčiniech IV k ulici B.S.Timravy, a tiež na ul. Matice Slovenskej
 Navrhuje tiež dať premaľovať stĺpy verejného osvetlenia na ul. Matice Slovenskej pri
predajni Nay, ako aj na ul. Fatranská (na žlto), a na ul. Obchodná (na zeleno).
II.
Poslanci sa dohodli, že návrhy na kapitálové investície pre Vlčince pre rok 2018 budú riešiť
v prvom kole emailovou komunikáciou.
***
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

