Zápisnica
z 39. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
8.11.2018
Prítomní poslanci: Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma
Neprítomní/ospravedlnení poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, MUDr.
Štefan Zelník, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Iveta Martinková
Prítomný za mestskú políciu: Tomašec
Obyvatelia Vlčiniec: p. Tučeková, p.Bohovič
Program: I. Podnety
I.
1.) p.Bohovič - ulica Ľublanská
 Cesta je rozbitá, treba to tam riešiť. Tam sú dva kanály, asi pred piatym a druhým
vchodom, okolo tých kanálov sú diery, nemáme ako prejsť, nakoľko nám tam parkujú
autá. Pri výmeničke sú dve veľké diery, ktoré sa nedajú obísť. Chcel som opätovne
kontaktovať odbor dopravy, ale nepodarilo sa mi to vyriešiť.
 Bývam v prvom vchode (10 poschodový panelák). Teraz sme tam vystavený
neskutočnému hluku, chcem sa opýtať, či by sa nedali dať veľkokapacitné kontajnery.
My máme vysunuté schodisko, tam prídu o pol desiatej podnikateľa s vozíkmi, a my
sme dva týždne vystavení hluku, rovno pod oknami. Ďalej od nás je veľká plocha, kde
by sa to mohlo dať.
 Stále tu prevláda problém krčmy Pačína. Majiteľ Pačína urobil krásne podmienky pre
bezdomovcov. Sú tam 24 hodín denne. Ja už chodím po susedoch, aby to nebolo stále
na mňa, že volám ja. Neustále nás otravujú bezdomovci. Je ich stále počuť. Oni tam
bývajú nepretržite. To, že je tam tá krčma, s tým sa človek už zmieril. Býva tam asi 7-8
bezdomovcov. Všetko sú to vulgárni opití ľudia, ktorí sú hluční celú noc. Po prvé, piť
sa na verejnosti nesmie a oni tam pijú neustále. Z nejakej vyhlášky, by mala byť
možnosť, aby si majiteľ dokázal zabezpečiť prevádzku proti týmto bezdomovcom. Pred
troma rokmi to majiteľ zabednil, ale znovu sa tam stretávajú. Tak isto mám krčmu
a nechápem majiteľa Pačína, že mu to nevadí.
 P. Groma – zavolám majiteľovi, nech to rieši.
 P. Tomašec – neexistuje na to zo zákona nejaké riešenie. Je to otvorený priestor,
bezdomovci sú na pozemku majiteľa prevádzky. My aj keď ich vyhodíme z tohto
miesta, automaticky prídu inde na inú lavičku alebo miesto na Vlčincoch. Problém je
samozrejme aj s hliadkami, nakoľko máme na Vlčincoch cez deň len dvoch a v noci
dvoch policajtov. Čo sa týka Pačina, to je roky problém. Neustále to riešime a vysielame
tak hliadky. Na bezdomovcov sú tu slabé zákony.
 p. Bohovič – to sa môže stať len na Slovensku, že sa otvorí krčma s terasou rovno pod
oknami obývaného paneláka. V meste je rovnako problém s parkovaním. Prečo sa nedá
napríklad do vyhlášky, že každý majiteľ si dá zákaz vstupu nepovolaným osobám.
Potom môže mestská polícia ich odtiaľ vyhnať. U nás sa nedodržiava ani nočný kľud.
Nakoľko je od desiatej večer a my ho nemáme.

 P. Tomašec – nočný kľud je od 22. 00 do 06.00 hod. Nemáme dostatok ľudí, ktorí by
mohli tento nočný kľud zabezpečovať. Pokuty máme slabé, iba vo výške 10 %
minimálnej mzdy. Mesto by malo zakázať podnikanie v prípade porušenia nočného
kľudu. Na Mariánskom námestí máme napríklad prevádzku do šiestej rána otvorenú.
Mesto na to nemá páky, aby to zmenilo. Tu sú zákony tak slabé,
a nedokážeme zabezpečiť nočný kľud na každom mieste. Problém je aj v tom, že máme
málo policajtov, ktorí nie sú ochotní za súčasné platy vykonávať práca policajtov.
 p. Bohovič – ja to chápem, ale kde sú naše práva. Každý človek si myslí, že má svoje
práva. Aj keď niekoho napomeniem. Skúsme dať návrh, aby sa dalo do vyhlášky, aby
si každý majiteľ mohol dať na svoj súkromný pozemok zákazu zdržiavať sa na jeho
pozemku. Ja osobne mám do terasy Pačína orientované v byte až dve izby. Ja tam ani
nemôžem otvoriť okno. Je tam medzi bezdomovcami dokonca pes, ktorý stále šteká.
Ako je možné, že ten pes je tam stále.
 P. Tomašec – tohto psa sme odobrali, dali sme ho do útulku do Mojšovej Lúčky.
Bezdomovec - majiteľ psa si prišiel do útulku jednoducho pre svojho psa, lebo je to
jeho majetok a museli mu ho dať späť. Takže bohužiaľ, nie je možné mu ho odobrať.
Zákon na to neexistuje.
2.) p. Tučeková, ulica Černovská
 opakovane riešime na ulici Černovskej smerom ku ZŠ sv. Gorazda prejazdy áut, kde
ničia trávniky a potom je tam blato. Prosíme o nasadenie kvetináčov po bokoch aby sa
zabránilo vjazdu áut a tiež aby nebolo blato po okrajoch.
3.) Odpoveď zo dňa 12.11.2018 MP Žilina (elektronicky)
 hliadkou MP Žilina vykonaný kontakt na prevádzkovateľa pohostinstva Pačíno,
vzhľadom na opakované sťažnosti obyvateľov Vlčiniec týkajúce sa bezdomovcov, ktorí
sa zdržiavajú v priestoroch letnej terasy. Syn majiteľa prevádzky /Jakub Kais, bytom
Rosina/ uviedol, že už oslovili firmu, ktorá ma v krátkom čase stavebnými dielcami
zabezpečiť letnú terasu proti vniknutiu nežiaducich osôb. Súčasne uviedol, že terasa leží
na súkromnom pozemku a tvrdenia ľudí bez domova, že im umožnil terasu užívať nie
sú pravdivé. Hliadkou následne všetky osoby z terasy vykázané.

***

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov
v zmysle vyššie uvedeného textu. Ďakujeme.

..................................................
Ing. Patrik Groma
V zastúp. predsedu Výboru MČ č.4
Príloha: Prezenčná listina

.................................................
Mgr. Jana Filipová
sekretár Výboru MČ č. 4

