Z ápi s ni ca
zo 27. riadneho zasadnutiaposlaneckého VýboruMČč. 4 Vlčince dňa 2
7.9.2017
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník,
Mgr. Iveta Martinková
Neprítomní/ospravedlnení:Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník
Za mestskú políciu:Kpt. Miloš Tomašec
Obyvatelia Vlčiniec: Országhová, Šurinová, Kasák, Urbanič, Ligas, Sluková, Kurtík
Program:
1. Podnety od občanov
2. Informácia o slávnostnom privítaní Erbu za mestská časť Vlčince
3. Čerpanie pohotovostných fondov
1.
1.) p. Országhová
 Obraciam sa na p. Gromu s hromadnou žiadosťou – obmedzenie cestnej premávky na
križovatke. Všetko je uvedené v žiadosti, originál žiadosti je 144 a dávam ich p. prednostovi
v originálnej podobe. Prosím Vás o ich prevzatie, kópia je pre Mestskú políciu.
 p. Tomašec - Situácia na sídlisku je taká, že ľudia parkujú na ceste, nakoľko sa
nezmestia na parkovisko. V tej križovatke by pomohla jediná vec, a to zrkadlo. Nevieme
však, či to nebude kontraproduktívne.
2.) p. Kurtík – za 10 občanov - dôchodcov, ktorí aktívne hrávajú stolný tenis.
 Žiadosť – v Dennom centre by sme chceli aj naďalej hrávať stolný tenis. Teraz zriadili
stacionár a v časti kde je telocvičňa, zriadili spoločenskú miestnosť. 31. júla sme boli
posledný krát hrať stolný tenis. Nábytok, ktorý tam je, nám osobne nezavadzia, môžeme
pokračovať v hre. Stacionár by sa mal využívať od 7.00do 16.00 hod. My by sme chceli
hrávať mimo týchto hodín, nábytok si môžeme odsunúť a vždy ho dáme do pôvodnej
podoby po hre. Nemáme inú možnosť kde hrať. Telocvičňa je v tomto centre pre nás
vhodná, je to mestské zariadenie, preto si myslím, že je to len na dobrej vôli Mesta.
 p. Groma – riešili sme to aj v minulosti. Mali sme prisľúbené, že môžete do doby
vzniku stacionára hrávať stolný tenis. Teraz je otázne, či to je stále aktuálne a vhodné pre
hru. Otázka je, či by ste prijali aj iné priestory na Vašu hru, pokiaľ by to viac nebolo v tomto
centre možné. Budem kontaktovať p. Brezovskú.
3.) p. Kasák, Urbanič
 1.12. 2006 sme prvý krát riešili parkovacie miesta na Trenčianskej, rovnako 2.3. 2017.
Nič sa tam stále nerobí. Mali by tam byť naplánované 4 parkovacie státia. Problém je, že na
tejto ulici je len 1 pozdĺžne parkovacie státie.
 P. Groma – momentálne sa to rieši. Na jeseň sa má robiť parkovanie na ul. Berlínska.
Varšavská a Karpatská na základe obhliadky v jarných mesiacoch.

4.) p. Šurinová
 kedy sa bude rekonštruovať chodník, ktorý sa tiahne od základnej školy sv. Gorazda
na ulici Černovská smerom od kontajnerov a vchodov č. 6-11. Je v dezolátnom stave, chodia
tam deti do školy, ľudia sa tam potkýnajú. Tento chodník nie je opravovaný niekoľko rokov.
Vyzdvihla záujem poslankyne p.Filipovej, ktorá sa o problematiku zaujímala a odfotila
skutočný stav chodníka.
 P. Groma – Vlčince 1 by sa mali robiť teraz po dokončení osvetlenia. Chodníky sa
robia v určitom harmonograme. Poslanci rozhodli, že sa nebude robiť všetko naraz. Teda na
každé sídlisko pôjde ročne 100 tis. Eur. Celá oprava by tak mala trvať až 4 roky. Sú
vysúťažené rekonštrukcie na všetky chodníky.
 p. Šurinová – ja sa pýtam, prečo niektoré chodníky na Vlčincoch sú opravené a tento
náš nie je, keďže niektoré opravené neboli ani v takom dezolátnom stave ako tento náš na
ulici Černovská č. 6-11. Je mimoriadne zničený aj preto, že ho hlavne pri kontajneroch
narúšajú korene stromov a nákladné autá, ktoré tade prechádzajú ku škole, keď sa v nej
hlavne počas prázdnin robia stavebné úpravy.
 P. Groma – od 2.11. do 30.11. 2017 je momentálne naplánovaná rekonštrukcia tohto
chodníka. Dúfame, že sa do súťaže rekonštrukcie chodníkov prihlási iná spoločnosť, nakoľko
je vypísaná nová verejná súťaž.
5.) p. Ligas
 od 1. Septembra 2017 mali začať pracovať Mestskí policajti na dopravnom ihrisku.
Otázka, či polícia už naozaj pracuje a či môže riešiť problémy obyvateľov Vlčiniec.
 P. Toamšec– Od 7.00 do 15.00 sú tam policajti, ktorí majú na starosti detské ihrisko,
s tým že ho využívajú školské zariadenia. V tomto čase je tam vždy jeden z týchto policajtov.
Pokiaľ tam nie sú mimo pracovných hodín, stačí zavolať na 159 a riešiť problém tak.
 p. Ligas– pribúdanie psičkárov. Pre majiteľov nie je nič záväzné, psov nechávajú
voľne vykonávať svoju potrebu pred vchodmi, v kríkoch. Min. 60 % psov nie je vôbec
registrovaných. Majitelia nevedia, čo je zakázané a čo je dovolené. Pri registrácii psov bolo
vždy pritom na letáku vypísané, čo je zakázané, čo je povolené. Teraz pri registrácii to na
úrade už nedávajú. Ľudia, tam kde majú vyhradené miesto pre psy, nechodia, ale psy venčia
pred vchodmi. Mala by sa sprísniť kontrola psičkárov na sídlisku. Odporučil by som teda
kontrolu a uvedenie jasných informácií pre psičkárov. Treba prísnejšie pokutovať.
 p. Tomašec - Cez letné prázdniny za 2 mesiace bolo skontrolovaných spolu 480
psičkárov. Zistili sme, že 40% psov je prihlásených mimo sídliska. Psa môžete podľa Zákona
venčiť všade, okrem miesta, kde je to vyslovene zakázané. Tí ľudia vedia čo majú robiť, len
to ignorujú, je im to jedno. Z tých 480 ľudí bola udelená pokuta takmer polovice v cca 30 Eur.
 P. Ligas – riešenie vidím aj v tom, že pri registrácií psa by dostali ľudia kartu, kde by
mali všetko vysvetlené.
Prosba o informáciu o bývalom dome Pionierov na ul. Dobšinského. Je tam jedna veľká jama,
nič sa tam nedeje. Kto je za to zodpovedný. Bolo tam viac parkovacích miest. Osobne som
spolu s 80 ľuďmi od ul. Dobšinského spýtali žiadosť o vybudovanie parkovacích miest na
tomto nevyužitom mieste. Dodnes som nedostal odpoveď.

 P. Martinková – za toto som zodpovedná ja. Pôvodne som tam plánovala vybudovanie
zelene a ovocných stromov. Na základe tohto ma ľudia aj volili.
 P. Groma – navrhujem vymeniť si kontakty a porozprávať sa o tomto probléme viac.
6.) p. Sluková
 otázka na jednosmernú cestu na Vlčincoch I.
 P. Groma – nie je to jednoduché. Sú tu dva paneláky – ul. Černovská a nám Ľ. Fullu,
kde by bolo potrebné urobiť kompromis. Pôvodný projekt riešil situáciu popri výmeničke.
Priorita sú momentálne chodníky.
7.)p.Sybila (doručil na Výbor poznámky s požiadavkami)
 Na ulici Martinská vyasfaltovať chodník vedľa školy, tiež aj na ulici Trnavská a
Gerlachovská
 Na ulici Berlínska prechod pre chodcov osvetliť
 Na ulici Trenčianska vedľa vchodu natrieť betónovú stenu na červeno a a zeleno.

II.
P. Groma informoval poslancov MČ Vlčince o pripravovanom slávnostnom privítaní ERBU
za Vlčince, všetko je v štádiu príprav. Malo by to byť na ZŠ Martinskej, s tým, že bude
potrebné zabezpečiť program, občerstvenie a bolo by dobre, keby každý z nás pomohol
pomôcť tak ako môže. Poslanci budú kontaktovaní ešte emailom, kde budú mať k dispozícii
presnejšie informácie.
III.
1.) Návrh uznesenia č. 34/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili 500 € pre Občianske združenie Komunitné vzdelávanie Kalimba, Tulská 4,
010 08 Žilina za účelom vytvorenia priaznivých podmienok pre komunitný rozvoj a to na
zakúpenie materiálu na opravu strechy: reziva, PUR peny, drobný spojovací materiál
a lepidlá.

Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0

2.) Návrh uznesenia č. 35/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu kapitálové
výdavky
Poslanci schválili kapitálové výdavky na financovanie projektov
1. Vlčinec II, resp. III. Fit – park/workout

2. Vlčince I – altánok, resp. hojdačky záhradné, lavičky
3. Vybavenie ihrísk – bránky, stolný tenis a pod. podľa výšky zvyšku.

Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu
o riešenie podnetov občanov. Ďakujeme.

.................................................. .................................................
Ing. Patrik Groma Mgr. Jana Filipová
v zastúpení predseduVýboru MČ č.4sekretár Výboru MČ č. 4

Príloha: Prezenčná listina

Zdržal sa:
0

