Zápisnica
z 32. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
1.2.2018
Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová, Ing.
Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník,
Neprítomní/ospravedlnení poslanci: Mgr. Iveta Martinková, MUDr. Štefan Zelník,
Prítomný za mestskú políciu: Janošík
Obyvatelia Vlčiniec: Ligas, Kurtík, Filip
Program: I. Podnety od občanov
II. Informácia o realizácií vnútrobloku Tatranská, Fatranská a Karpatská

I.
1.) p. Ligas
 Opakovane (už predtým pred 6-8 mesiacmi) pripomenul pripomienky ohľadom
štvorca ul. Dobšinského a T. Vansovej:
 Využiť prázdny priestor na parkovanie. Bolo by možné tam vybudovať 6
parkovacích miest. Po vyrúbe jedného stromu (platan) by sa vytvoril priestor pre
ďalšie parkovacie miesta.
 Minulý rok v auguste a septembri sme boli s p. Vidrom na obhliadke ohľadne
venčoviska na ul. T. Vansovej. Dohodli sme sa, že tam bude prvé venčovisko
pre psov, je tam na to priestor. Nikomu by to nevadilo, je to dosť ďaleko od
paneláku. V zime mala byť spracovaná štúdia, marec – apríl by sa malo začať
s realizáciou. Bolo by tak vyriešené prvé venčovisko na Vlčincoch. Otázka znie,
či sa príslušné úkony udiali. Situácia s venčením psov je čoraz horšia.
 V súvislosti s uvedeným priestorom vzniesol požiadavku na umiestnenie kamery.
 Pán Ligas spomenul aj otázku kontroly psov, či sú naozaj zaevidovaný, či sa platí daň.
Každý majiteľ by si mal platiť za psa tam, kde má trvalé bydlisko.
 Otvoril otázku odkúpenia pozemkov okolo panelákov, ako napr. na ul. Karola
Kmeťku (ako v diskusii uviedla p.Filipová), alebo minimálne poskytnutia mestom do
užívania vlastníkom bytov. Majitelia bytov by si sami spravovali svoj pozemok okolo
paneláka a starali sa o to. Obdobne ako v prípade novostavieb, ktoré dnes majú
automaticky ohradené svoje priestory a nemajú problémy s venčením psov
a neporiadkom.
2.) p. Kurík
 upozornil, že nie je zápisnica z 9. mesiaca 2017 zverejnená.
 Pýtal sa na situáciu s parkoviskami na Trenčianskej ulici. Bol tam projekt, kde sa malo
urobiť 15 parkovísk. Sú urobené len dve a ďalšie dve na Piešťanskej. Chcel by vedieť,
v akom je to štádiu, či sa teda bude pokračovať. Lebo tie dve parkoviská situáciu stále
neriešia. P.Groma odpovedal, že problémom je norma, v odbočke ku škole. Hľadajú sa
spôsoby riešenia, ako tie parkoviská vybudovať. Čaká sa na schválenie dopravného
projektu.

 Pýtal sa, ako je vyťažené denné centrum na Vlčincoch? Podľa informácií občana, že
tam chodia dvaja ľudia, ale starajú sa o nich traja ľudia – dve sestry a jeden vedúci, tým
sa zamýšľal na efektívnosťou využitia centra. P.Groma odpovedal, že je tam 7 ľudí.
Pripravujú sa projekty na zväčšenie tohto centra, po schválení investičného plánu
poslancami sa v roku 2019 môže začať s prípravou.
3.) p. Filip
 Pán – Filip – domovník na B. S. Timravy 12 – informoval o schôdzi vlastníkov, ktorí
ho požiadali o pomoc v komunikácii s mestom. Ide o doasfaltovanie plôch, najmä pri
vchode č. 12 a dobudovanie lavičiek a zastrešenie smetných košov na ulici. V tejto
súvislosti predložil spracovanú sumarizáciu všetkých bodov. Požiadal, aby sa to
posunulo, nakoľko už tento projekt stojí dosť dlho a nebol dokončený.

II.
p. Groma informoval o pripravovanom projekte revitalizácie vnútrobloku Fatranská,
Tatranská, Karpatská na Vlčincoch. Poslanci tento projekt podporujú, bol by to ideálny
pilotný projekt pre ďalšie vnútrobloky v Žiline.

***
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

Žiadosť o opravu plôch pred bytovým domom na ulici B. S. Timravy 950 / 11
až 15
Obyvatelia bytového domu na ulici B. S. Timravy 950 / 11 až 15 (160 bytov) prostredníctvom svojho
zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov podávajú žiadosť na opravu plôch pred uvedeným
domom z dôvodu ich poškodenia a zlého stavu. Rozsah a presné dôvody opráv sú uvedené nižšie pri
jednotlivých snímkach predmetných plôch.
1.

Oprava priestorov pred zadným vchodom B. S. Timravy 12.. Asfalt na
polovici plochy chýba úplne. Betónová plocha pred asfaltovou časťou vykazuje značné
nerovnosti a po daždi stojí v priehlbinách voda značne sťažujúca prístup do vchodu, celý terén
je nerovný, čo spôsobuje problémy hlavne starším obyvateľom a obzvlášť pánovi Karolovi
Polákovi (byt č. 104 ) pripútanému na invalidný vozík, ktorému naviac autá parkujúce priamo
pred vchodom znemožňujú vstup. Plocha na opravu cca. 45 m2.

2.

Oprava priestorov pred zadným vchodom B. S. Timravy 11 a 13.
Poškodený asfalt, ale v lepšom stave ako pred vhchodom č. 12. Plocha na opravu cca. 2 x 25
m2.

3.

Vyrovnanie a nadstrešenie priestoru kontajnerov na odpad. . Asfalt pod
kontajnermi na niektorých miestach vykazuje zníženie a je vyspádovaný nie do kanálového
zberača ale smerom k trávniku. Po daždi stoja niektoré kontajnery na odpad v mláke a preto
sú presúvané ďalej do vozovky, čím blokujú do istej miery prejazd vozidiel a aj tak ešte sú
v prípade väčšieho dažďa pred nimi kaluže. Plocha na nadstrešenie a vyrovnanie cca 56 m2.

4.

Oprava plochy a osadenie dvoch lavičiek pred vchodom č. 11. . Predmetnú
plochu a lavičku využívajú hlavne starší obyvatelia a rodičia, ktorých deti sa hrajú na neďalekých

hojdačkách a preliezkach. Z dôvodu zvyšovania počtu týchto skupín obyvateľov v uvedenom
dome prestáva stačiť kapacita len jednej lavičky a poškodený asfalt je pre starších ľudí a deti
z hľadiska bezpečnosti horší, žiadame o opravu povrchu a zvýšenie počtu lavičiek. Plocha na
opravu cca 30 m2, pridanie dvoch nových lavičiek.

Sumarizácia:
1., Oprava priestorov pred zadným vchodom B. S. Timravy 12. Plocha na opravu cca. 45 m2.
2., Oprava priestorov pred zadným vchodom B. S. Timravy 11 a 13. Plocha na opravu cca. 2 x 25 m2.
3., Vyrovnanie a nadstrešenie priestoru kontajnerov na odpad. Plocha na nadstrešenie a vyrovnanie
cca 56 m2.

4., Oprava plochy a osadenie dvoch lavičiek pred vchodom č. 11. Plocha na opravu cca 30 m2,
pridanie dvoch nových lavičiek.

Ďakujeme za porozumenie a veríme v kladné vybavenie žiadosti.
V zastúpení všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu B. S. Timravy 12 zástupca
vlastníkov bytov a nebytových priestorov: Ing. J. Filip

V Žiline 7. 12. 2017

