Zápisnica
z 36. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
7.6.2018
Prítomní poslanci: Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr.
Marián Zrník,
Neprítomní/ospravedlnení poslanci: Mgr. Martin Barčík, Mgr. Iveta Martinková , MUDr.
Štefan Zelník,
Prítomný za mestskú políciu: Janošík
Obyvatelia Vlčiniec: p. Országhová, p. Hronská, p. Tučeková, p. Hrabovská, p. Rzeszoto, p.
Betušová, p. Pálfyová
Program: I. Informácie o podnetoch a ich realizácií
II. Kapitálové výdavky
III. Podnety od občanov
IV.. Čerpanie pohotovostného fondu
I.
1.) Lavičky, chodníky
 p. Zrník - Dva roky zháňame cez p. Rolku – lavičky 2 ks s opierkou. – na ul.
Fatranská, na pieskovisko.
 p. Groma – Vlčince 1 až 4 – ide tam 14 ks nových lavičiek.– B.S Timravy 2 ks,.
Tatranská 12 lavičiek. – Doplníme lavičky – Ľ. Fullu – 2 ks, Fatranská 2 ks
s operadlom.
 p. Zrník - otázka, všade dokola sa robili nové chodníky, ale tam kde chodia
dôchodcovia a deti zo školy na ul. – Gerlachovská - Karpatská, sa neurobil chodník
ako jediný, smerom k Domovu Dôchodcov. P. Rolkovi sa dali fotky, 2 smetné koše sa
tam dali, ale chodník je v dezolátnom stave popred 6 vchodov.

II.
Čerpanie kapitálových výdavkov
1.) Návrh uznesenia č. 40/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu kapitálové
výdavky
Poslanci sa dohodli na čerpaní kapitálových výdavkov a to nasledovne:
 Detské ihrisko (detské prvky) na ul. Karola Kmeťku , Trnavská a Ľudovíta
Fullu.
(1.4 Detské ihriská a športoviská, rekonštrukcia, dobudovanie, a dovybavenie
detských ihrísk vo výške 13 000,- €)

Nové prvky detského ihriska na ulici Karola Kmeťku medzi panelákmi č.3,2,1 a 7,8,9, na
ulici Ľudovíta Fullu 7-1, ulica Trnavská
 Lavičky ulica Ľudovíta Fullu, Fatranská
(11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC, - rekonštrukcia a doplnenie
mobiliáru sídlisku Vlčince vo výške 3 000,- €)
Doplniť lavičky na ulici Ľudovíta Fullu č. 7-1, počet 2 ks, ulica Fatranská, počet 2 ks.

Hlasovanie:
Za:
4

Zdržal sa:
0

Proti:
0

III.

1.) Čínsky múr, ulica Nanterská
 p. Országhová – nebola som tu 5 mesiacov a nemám to len za seba, ale sú to podnety
od občanov.
1. Psíčkari – koncom minulého roku občania žiadali, umiestniť značku - zákaz medzi
oknami a ulicou pre psíčkarov, aby bolo vydané príslušné VZN – neúnosný smrad tam
je stále, Ohrozuje sa zdravie z výkalov. Pýtam sa, čo bráni vydaniu tohto VZN – prečo
sa to neurobili doteraz. To zaujíma ľudí.
 p. Groma – všeobecný zákaz na toto platí.
 Otázka obyvateľky – v Radničných novinách je krásny článok o tom napísaný. Ale
ako ja môžem vyhnať toho človeka z predzáhradky, na základe akého zákazu? Psi tam
naďalej chodia. Je to problém doslovne vyhnať ich odtiaľ?
Otázka obyvateľky – je to problém každého domu na Vlčincoch. Pred svoje domy tam
psíčkari nechodia, ale pred cudzí panelák prídu. Ide o problém celých Vlčiniec.
 p. Groma – je zakázané používať petardy, je všeobecné nariadenie, aby si každý
upratal po psovi, ale ľudia to aj tak nerobia.
Pani – keby tam bola značka – mali by sme sa čím vyhrážať týmto ľuďom.
 p. Filipová – cca 67 tisíc Euro sa vyzbieralo za psov, a skoro nič sa pre túto skupinu
nepoužilo. Spolupracujeme aj s domovníkmi a tí sa boja, lebo ľudia sú arogantní
a niektorí klamú
 Podnet – Prosím teda o návrh na riešenie do VZN – zákazové značky na
predzáhradky a pred vchody. Ešte sa chcem spýtať na plánované venčovisko? Bude sa
robiť?
 p. Groma – jeden z plánov tu bol, môžeme sa dohodnúť, že sa to ohradí – k tomu VZN
– súčasťou bude venčovisko.
2.) Žiadosť o úpravu parkovacej plochy – vedľa Slovanskej cesty
 p.Országhová - občania čínskeho múru vchod . 8,9,10 žiadajú spevniť parkovaciu
plochu vedľa Slovanskej cesty za účelom vyznačenia parkovacích miest. Nedajú sa

tam v súčasnosti robiť čiary pre autá. Aut pribúda, dochádza ku konfliktným
situáciám. Pred vchodom č. 8 – je kus nevyužitej plochy, po odstránení dvoch
prašiakov a blatistej plochy - by vznikli tri parkovacie miesta. Na koho sa mám obrátiť
s touto žiadosťou? Či je to možné využiť túto plochu? Autá už parkujú v dvoch radoch
za sebou.
 p. Groma – dáme požiadavku na Rozpočet. Pôjde to do zmeny rozpočtu na úpravu
troch parkovacích miest.
3.) ulica Tulská parkovanie, vyschnuté stromy, chodníky, zimná údržba
 spoločná diskusia - ale tri parkovacie miesta nič nevyriešia. Ja bývam na ul.
Tulská a tam ľudia parkujú už pred vchodmi. Nemohli by z tých obrovských
zelených plôch dať ešte jeden pás na parkovanie? Ľudia teraz majú aj dve tri autá.
 p. Groma – je schválený predpis, že do zelene sa má zasahovať minimálne.
 p. Tučeková – na jar a na jeseň chodia ošetrovať stromy, už dva roky tam máme
jeden vyschnutý strom pred vchodom 9 – nikto si toho nevšimne. Vysadili sa
krížom čerešne, a tri stromy sú tam už suché. – zas to nikto nerieši. Iba sa sadí
a nikto sa o to potom nestará. Je tam hotový prales. Ľudia si dávali už požiadavky
na mesto, odpoveď prišla, že sa nemôže nič vyrúbať.
 p. Groma – je to zložité. Pokiaľ je strom na súkromnom pozemku, o jeho výrube
rozhoduje mesto, pokiaľ to je mestský strom, je to väčší problém. O tom rozhoduje
už okres. Nie je to také ľahké vyrúbať strom.
 obyvateľka – okolo Pittsburskej sa rovnako vysadili stromy. Ja bývam na prízemí,
mám tam tmu a zimu, všetko mi to tieni, rovnako si ostatní ľudia sťažujú. Konáre
stromov už idú do bytov a cez družstvo sme to pred 10 rokmi riešili, dávali sme
požiadavku potom každé dva roky a nikdy sa to neriešilo. Z 8 vchodu tam bola
pani osobne s požiadavkou so spísanými občanmi a nepochodila ako občanka.
 p. Pálfyová - rovnako sa chodníky len látajú. Niekde zájde ten asfaltér
k schodisku, a niekde to nie je vôbec opravené. Napr. pred vchodom č. 7 a 14 na
ul. Tulská – neboli dorobené vstupy asfaltové pred 5 rokmi.
 p. Groma – robia sa chodníky. Poslanci odsúhlasili, že sa urobia tento rok za 100
tisíc, Solinky za 100 tis. Takže asfaltéri chodia raz tam a raz tam. My sme aj
navrhovali celé sídlisko. Je plán rekonštrukcie celých chodníkov. Plány sú
vyvesené na úradnej tabuli mesta. Neprišla ani jedna požiadavka na zmenu. Bude
sa pripravovať druhá fáza. 80 % chodníkov je v pláne na opravu. Ak máte
požiadavky, treba to podať na mesto. Každý dotknutý občan môže dať žiadosť.
 p. Hronská – je nový zákon v platnosti o zimnej údržbe od 20. mája 2018. Ako to
ide mesto riešiť? Podľa nového by sa mali odhŕňať všetky chodníky zo strany
mesta. My máme schôdze, kde je rozpor. Teraz by sa malo popred vchody navyše
odhŕňať. Doteraz sme si platili na to firmu. Podľa nového by to malo mesto robiť
teraz navyše. Podľa zákona – ten kto je správca, mal by sa v rámci zimnej údržby
postarať o chodník aj popred vchody.
 p. Groma – ak je to v zákone, tak je to jasné. Mesto to musí zabezpečiť.
4.) Platené parkovacie miesta
 Obyvateľka – autá kedysi platili za parkovisko. 600 Eur za rok sa platí za státie na
Vlčincoch. Chcem sa opýtať, prečo je tá cena takáto vysoká. Keby sa kontrolovali
firemné autá, ľudia by mali dosť miest na parkovanie. Toto treba urobiť.

 p. Groma – pripravuje sa nový systém parkovania na Vlčincoch.

5.) Rekonštrukcia chodníkov ul. Dobšinského
 p. Hronská – v mene OZ Dobšinského sad ako aj občanov žiadame o rekonštrukciu
chodníkov na Dobšinského ulici, rekonštrukciu asfaltovej plochy medzi VS Byttermu
a predajňou Koruna.
 p. Filipová – my ako poslanci za MČ Vlčince sme chodili na obhliadku spolu so ZC
mesta , a mali možnosť osobne tlmočiť podnety občanov, aké chodníky sa budú
opravovať. Boli sme aj na ulici Dobšinského, prešli sme všetky ulice. Nevieme Vám
odpovedať, v akom štádiu to je. Toto by bola otázka pre p. Martinkovú. Bude druhá
fáza opravy chodníkov, treba zvážiť či to bolo v pláne a riešiť to.
6.) Staré obchodné centrum na Vlčincoch
 Obyvateľka – komu patrí to Obchodné centrum na Obchodnej ulici? Je to tam
nebezpečné, v dezolátnom stave. Nemôže mesto zakročiť, aj keď ide o súkromného
vlastníka. Mne konkrétne spadol kus omietky, keď som išla okolo. Tam je taký
neporiadok, sú tam samé krčmy. Mesto musí mať na to kompetencie, aby to vyriešilo.
 rovnako sa chcem vyjadriť k tomu mostu, spájajúceho toto centrum s Vlčincami. Je to
v hroznom stave.
 p. Zrník – mám informáciu, že súkromný majiteľ ide celý komplex rekonštruovať.
 p.Rzeszoto - podchod na Matice Slovenskej je rovnako v havarijnom stave.
 p.Rzeszoto - Treba dať urobiť statický posudok na podchody a mosty na Vlčincoch.
Je tam všade vlhoba. P. Rolko odpísal, že sa to bude robiť z Eurofondov. Ide však
o neodkladné veci. Je potrebné to riešiť – minimálne tam dať zábradlia. Cesta je
v zlom stave už niekoľko rokov. S pani Martinkovou sme to veľa krát už urgovali.
 Obyvateľka – nie je možné donútiť zamestnancov úradu, riešiť naše požiadavky?
Chodníky sa celé roky nerobili, zrazu sa robia teraz pred voľbami. Chodníky sú aj tak
na niektorých miestach zle urobené. Napríklad pri Kazačku. Keď príde zima, starí
ľudia sa idú na tých chodníkoch dozabíjať. Celá tá cesta krížom ku Domu dôchodcov
je ľad v zime.
 p.Rzeszoto – kontrola z mestského úradu by mala byť vždy po vykonaní konkrétnych
opráv alebo realizácie projektu.
7.) Spoločná diskusia
 p. Hrabovská – v akom stave je chodník z mosta na Vlčincoch 4. Od roku 2014 sú
tiež navrhnuté prvky detského ihriska na ulici Karola Kmeťku 1,2 a 3
 p. Filipová – Prvky detského ihriska sme dnes riešili a schválili z kapitálových
investícii. Chodník som urgovala aj u p. primátora, zistím v akom je stave a ozvem sa.
 p.Hrabovská – ešte sa chcem opýtať, že tam má byť nejaký SAD na štvorčeku medzi
ulicami Karola Kmeťku? Lebo ak by tam mali byť stromy, tak by to bol problém pre
obyvateľov.
 p. Filipová – mali sme domovú schôdzu, pokiaľ sa bude niečo robiť, budeme sa
v prvom rade pýtať ľudí, či s tým súhlasia. Ohľadne výrubu stromov je postup taký, že
treba spísať nadpolovičnou väčšinou občanov dotknutej oblasti žiadosť na mesto,
postupuje sa to na okres. Tento rok sa nám podaril výrub na B.S. Timravy.

 Obyvateľka – dávali sme žiadosť na výrub stromov nad kanalizačnými potrubiami.
Ochranári majú pozerať, kade to potrubie ide. Ten náš dom je napríklad postavený na
pilotoch. Tam praskajú steny, teraz je tam strom, ktorí aj s koreňmi zasahuje do
základov a nič sa s tým nerobí. Suchý strom je tam tiež dva roky – bude sa to riešiť.
 p.Tučeková – ulica Cyrila a Metoda – cukráreň, a zmrzlina - nikomu nevadí, že je
tam vysoká tráva vzadu i vpredu? Otázka - Komu to patrí? Nedá sa to pokosiť?
 odvoveď – pokiaľ je to mestské, bude sa to dať riešiť. Ale pokiaľ to nie je pokosené,
nebude to mestský pozemok.
 p. Országhová – ja len dokončím čo som začala ohľadne vybudovania parkovacej
plochy. Je potrebné dať k tomu nejakú žiadosť? Ako mám postupovať?
 p. Dobšovič – tým, že to ide do zápisnice, automaticky do ide do návrhov.
8.) Slovanská cesta (dokument je súčasťou zápisnice)
 p. Rzeszoto – Slovanská cesta – neprešla ešte jarnou údržbou. Bolo by tam možné
vybudovať parkovacie miesta. Vypadávajú tam obrubníky. Netreba zabudnúť, že cestu
treba aspoň o 80 cm rozšíriť, aby nedochádzalo k devastácii obrubníkov kvôli
nákladným veľkým autám. Hrúbka asfaltu je 3 cm, ak sa má meniť koberec, tak aspoň
6 cm aby bol.
 Zastávka Matice Slovenskej – celý čínsky múr prešiel rekonštrukciou, až na tú časť
od krčmy po zastávku. Tam vzniká situácia, že je tam stará betónová plocha, je to
nevyužité, je to tam špinavé a nič sa s tým nerobí. Všetky chodníky sú tam rozsypané,
sanitky tam nemôžu prejsť. Využívajú Nanterskú ulicu. Bol vybudovaný skracovací
chodník, má nejakú šírku pre chodcov, lenže ten chodník nesmie slúžiť ako príjazdová
komunikácia. Neviem či sa to dá riešiť osadením stĺpov a umožniť záchranným
jednotkám alebo tam urobiť chodník a cestu, aby tam tie sanitky a policajti mohli
chodiť. Riešenia sú teda dve – z chodníka urobiť cestu, alebo tam dať stĺpiky pre vstup
týchto jednotiek.
 Rovnako by bolo vhodné dať do investície - urobiť chodník ku zástavke.
 čínsky múr, tam kde sú vysadené kvety, nie sú tam obrubníky. Všetka hlina ide dole
na chodník. Nie sú dosadené všade záhony.
 sú tam tiež dve lavičky, na ktorých chýbajú dosky. Toto by bolo vhodné tiež riešiť.
 Ulica Berlinská, Varšavská cesta – ako to je s odťahom vrakom? Žiadame dať do
zápisu
 sťažnosť na činnosť mestskej polície.
 nemôže byť zákaz pitia na verejnosti 24 hodín. Ako by sa dali riešiť bezdomovci. Je to
večný problém na sídlisku. Mestská polícia nič nerobí.
9.) Podnety doručené na výbor
 p.Sibyla – navrhuje dať vysadiť na ul. Ľubľanská orgovány. Na ul. Tulskej čerešne na
ul. T.Vansovej.
 vymeniť zábradlia na ul. Matice Slovenskej pri zástavke MHD.
 urobiť v areáli ZŠ Martinská tartanový antukový oválny povrch aj s doskočiskom na
kraji toho oválu tartanového povrchu.

IV.

1.) Návrh uznesenia č. 41/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili sumu 542 € na výdavky SŠI Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina na zakúpenie
notebooku, redukcie HDMI, VGA pre používanie vyučujúcich s postihnutými žiakmi.
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

2.) Návrh uznesenia č. 42/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili sumu 416,75 € na výdavky Rady rodičov pri ZŠ Martinská 20, 010 08 Žilina
na projekt Vyučovanie na čerstvom vzduchu a to vytvorenie kruhovej plochy a zabezpečenie
smerových a výškových vytýčení pozemku, stiahnutia ornice a osadením obrubníkov
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

3.) Návrh uznesenia č. 43/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili sumu 400,00 € na preplatenie výdavkov akcie „Radosť z pohybu“, ktorej sa
zúčastní cca 250 ľudí vo všetkých vekových kategórií a táto akcia bude mať športové hry;
finančné prostriedky budú použité na prípravu športových hier, občerstvenie a športový
materiál a účastnícke medaily.
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

4.) Návrh uznesenia č. 44/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili sumu 350 € na preplatenie výdavkov akcie „Zveľadenie bytového domu
Karpatská“, ktorej sa zúčastnia obyvatelia 81 bytov a preplatenie bločkov bude na osadenie
mobiliáru – lavičky, zakúpenie kvetináčov, záhradného substrátu a kvetov.
Hlasovanie:
Za:
4

Proti:
0

Zdržal sa:
0

***
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

