Zápisnica
z 33. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
1.3.2018
Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová, Ing.
Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková , Mgr. Marián Zrník,
Neprítomní/ospravedlnení poslanci: MUDr. Štefan Zelník,
Prítomný za mestskú políciu: Miloš Tomašec
Obyvatelia Vlčiniec: Tučeková
Program: I. Informácia o čerpaní financií z pohotovostného fondu poslancov
II. Podnety od občanov
III. Diskusia
I.
Rekonštrukcie ihrísk a čerpanie pohotovostného fondu (PF)
Spoločná diskusia
 p. Zrník – konštatoval, že na ihriskách chýbajú lampy a chodí tam preto aj málo ľudí.
 p. Martinková – podľa jej názoru za 16 tis. sa nedá všetko opraviť. Je potrebné
rozhodnúť, ktoré ihriská sa opravia. Odporúča asfaltovanie ihrísk, ktoré sú ďalej od
panelákov. Súčasne navrhla, aby sa prioritne dobudovali zábradlia pri chodníkoch na
Hlbokej ceste – Vlčince 1,4. Konštatovala tiež, že na Pittsburskej treba dobudovať
workout ihrisko, na Trnavskej už bolo realizované verejné obstarávanie a tým pádom
by mohli byť dva „workouty“ na Vlčincoch.
 p. Filipová – podotkla, že je potrebné, aby sa možnosti použitia PF rozdelili na celé
Vlčince, nech je v každej časti niečo urobené. Pripomenula tiež, že menšie financie z PH
fondu je potrebné čerpať, už má 1 žiadosť od Centra sociálnych služieb z Vlčiniec, ktorú
doručia koncom marca.
Poslanci sa dohodli na príprave návrhov tak, že na ďalšom zasadnutí výboru dôjde k dohode
o čerpaní pohotovostného fondu vo výške 16.000 €.

II.
1.) p. Tomašec
 Informoval o riešení situácie parkovania na sídlisku. Konštatoval, že nie všade sa
dajú dávať „papuče“. V súčasnosti sa mestskou políciou rieši hlavne parkovanie
nákladných áut a dodávok.
2.) p. Tučeková
 Navrhla, že by bolo dobré urobiť obhliadku parkovacích miest, miest, kde sú
chodníky, je to tam rozjazdené, sú tam jamy, koľaje od áut. Situácia je zlá, pri škole
je to najhoršie na Vlčincoch 1. Riešením by mohlo byť umiestnenie mechanických
zábran, ako sú v meste..

 Pýtala sa na parkovanie na ul. Černovská, v akom je to stave. Pán Groma odpovedal
o riešení, existuje dohoda, že dôjde ku komplet rekonštrukcie parkovania a pôjde sa do
trávnika, aby sa možnosti zväčšili. K tomu, aby sa neparkovalo na chodníku od knižnice,
pribudnú asi 4 zábrany. Chodník sa zachová, tak ako pôvodne je a jedno pieskovisko sa
zlikviduje. Aktuálne sa začali robiť projekty, musí sa urobiť územné konanie.
V horizonte na jeseň – najskôr v septembri tohto roku by sa to mohlo zrealizovať.
 P. Tučeková ešte otázka ohľadom ihriska pri výmeničke na ul. Černovská - čo sa to tam
robí? Urobia sa k tomu cestičky? Konštatovala, že písala aj list primátorovi. Všetko sa
dáva do sivej farby, aj chodník je sivý, aj zámková dlažba a pôsobí to monotónne. Či
sa nemôžu dať aspoň 4 dlaždice červené resp. striedať farby, malo by to najmä estetický
význam.
3.) P. Sibyla
 Navrhujem doplniť svetlá verejného osvetlenia na ulici Slovanská, pri obchode CBA

III.
p. Tomašec – Konštatoval situáciu s majiteľmi psov, policajná hliadka kontroluje každé ráno
tri sídliská v Žiline. Za posledný mesiac sa riešilo takmer 150 majiteľov psov.
p. Zrník – informoval, že na Varšavskej opäť pribudli autovraky, ktoré sú bez ŠPZ. Dva nové
vraky pribudli aj na novom trhovisku. Zástupca mestskej polície odpvoedal, že pozrie, či už nie
sú zaregistrované. Na odstraňovaní autovrakov denne mestská polícia pracuje.

***
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

