Zápisnica
z 5. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 03. 05. 2012
Prítomní: JUDr. Gabriela Hamalová, Bc. Patrik Groma (podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnení: Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša
Program:
1. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov,
ktoré občania vložili do poštovej schránky v lehote do 03. 05. 2012 a na základe
osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ
s poslancami
2. Aktuality
• Poďakovanie za účasť na čistení a upratovaní Vlčiniec dňa 21. 04. 2012
• Daň z nehnuteľností
• Poplatok za komunálny odpad
3. Záver

Uznesenie č. 18/2012

1.

k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vložili do poštovej schránky v lehote do 03. 05. 2012 a na základe osobných
kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí výboru MČ s poslancami.
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie nasledovné nové podnety:
1. Pán Čepec, Fatranská 3100/6, elektronicky dňa 11. 04. 2012:
Obraciam sa na Vás s dôverou vo veci vysvetlenia výrubu stromov. Pred vchodom na
Fatranskúč.3100/3, ale vo dvore, stála pri detskom pieskovisku a hojdačkách skupinka
stromov, vysadených mestom po postavení nášho paneláku. Dnes ich je už iba 6. Dva
boli už zlikvidované. Pritom na pohľad sú krásne, rovné, spílené pne zdravé, ale 3
z nich majú po dve červené bodky – poukazy na popravu. A sú v jednom rade, nie na
husto. Mohli by ste prosím zistiť dôvod takéhoto rozhodnutia a ako zamedziť jeho
uskutočneniu?
2. Pán Štanský, ul. Martinská, elektronicky dňa 20. 04. 2012:
Vykonávam aj domového dôverníka Martinská 1620 a ľudia sa ma pýtajú, či by sa
nedali odkúpiť pozemky na Vlčincoch na účel parkovania áut. Je nejaký zámer mesta,
ktorý by to umožnil?
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3. MUDr. Pavel Karašinský, Sv. Bystrika 2, elektronicky dňa 24.04.2012:
Dovoľujem si Vás požiadať o pomoc pri údržbe čistoty a nekontrolovateľnej skládky
odpadu v oblasti garáži na Hlbokej ceste a ceste idúcej od nadjazdu pri nemocnici
po Zdravotnícku školu vrátane jej okolia. Na tento problém sme opakovane
upozorňovali aj na odbore životného prostredia MsÚ v Žiline, ale občas to bolo riešené
jednorazovým zberom do vriec, a potom rok aj viac bez údržby. Vzhľadom
k tomu, že ide o živú komunikáciu pre peších z celého sídliska Vlčince do centra, ako aj
prechádzkové miesto pre matky s deťmi, okrem estetického hľadiska je to aj zdravotný
problém šírenia infekcii.
4. Miroslav Beňuš, Vojtaššáka 6:
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc pri riešení problému povrchu detského
ihriska na ulici Jána Vojtaššáka. Ako rodič troch malých detí sa často s deťmi na tomto
ihrisku hrávam a hrajú sa tam aj iný rodičia s deťmi. Čo ma donútilo k aktivite konať,
boli pády mojich detí na tomto povrchu. Asfalt na tomto ihrisku je rokmi zvetraný a
prerastený trávou. Na mnohých miestach chýbajúca asfaltová vrstva vytvára nerovnosti,
ktoré sú pri športovaní a hraní potenciálnym zdrojom zranení. Alebo naopak, v štrbinách
povrchu sa uchytila tráva, ktorá vyzdvihla asfalt do úrovne, na ktorej nie je možné
prevádzať akékoľvek aktivity. Podľa môjho osobného názoru je podklad plochy v
poriadku a nie je potrebné robiť akékoľvek úpravy, čo je do istej miery výhodou,
pretože nie sú potrebné investície do podkladu. Čo je potrebné spraviť, je strhnúť starý
povrch, ktorý už nie je vôbec kompaktný a naniesť novú vrstvu asfaltu. Jedná sa o cca
360 m² povrchu. Obraciam sa na Vás s prosbou v čase, kedy deti a mládež dávajú
prednosť iným, nešportovým aktivitám a na ihriskách ich moc nevidieť. Zo skúsenosti
viem, že rodičia nechcú púšťať deti na dané ihrisko kvôli už spomínanému problému s
povrchom. Preto chcem apelovať na Vás, našich zástupcov mestskej časti Vlčince, aby
ste nám pomohli vytvoriť podmienky pre telesný rozvoj našich deti. V prílohe Vám
zasielam fotodokumentáciu predmetného ihriska. Už vopred Vám ďakujem za ochotu.
Predložená fotodokumentácia je prílohou tejto zápisnice.
5. Pán Obrcian, ul. Černovská:
• Urgencia: Chodník pre chodcov do pekárne „Ďuroška“ od ul. Černovská pozdĺž ul.
Cyrila a Metóda treba rozšíriť zatrávňovačkami z dôvodu rozrýpania zelene okolo
chodníka, alebo dať zákaz prejazdu k pekárni.
• Žiada asfaltový koberec na chodník pred obytným domom ul. Černovská, vchody 6
až 11 a naviazať na ul. Cyrila a Metoda.
• Urgencia: Na ul. Černovskej začali opilovať stromy. Treba však aj zariadenie
s plošinou, aby sa dostali ku konárom, ktoré bránia riadnemu osvetleniu, pretože
lampy sú v stromoch a takéto svetlo, ktoré je v korune stromu, je neúčinné.
• Žiada obnoviť detské pieskoviská na Vlčincoch I. tak, že betónové obrubníky
obložiť drevom.
• Upozornil na aktualizáciu poslaneckej skrinky. Okamžite mu bolo odpovedané, že
oznamy v skrinke sú aktuálne zverejňované a zápisnice zo zasadnutí sú
zverejňované v dvojmesačných intervaloch.
6. Ing. Frajtová, ul. Pittsburgská:
• Opätovne upozornila na problém bilbordov, ktoré bránia výhľadu na scenériu mesta
a jej okolia. Napočítala 43 bilbordov na trase od Štefánikovho námestia smerom na
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•

ul. Predmestskú, ul. Košickú k Tescu, ďalej smer na Vlčince pozdĺž ul. Cyrila
a Metóda napočítala 7 bilbordov. Poukázala, že sú ešte predvolebné plagáty
osobností, ktorí kandidovali do volieb.
Urgencia: Problém parkovania na Bulharskej ceste, ktoré vzniklo postavením
nových obytných domov približne pred troma rokmi. Investor získal súhlas s
výstavbou pod podmienkou vytvorenia dostatočného počtu parkovacích miest. To sa
síce uskutočnilo výstavbou podzemných garážových miest, ktoré však súčasní
obyvatelia týchto blokov nevyužívajú pre vysokú cenu a pôvodným obyvateľom
tejto ulice zaberajú parkovacie miesta. My pritom nemáme inú možnosť
parkovania, ako na miestach pre nás vytvorených. Všetky parkovacie miesta, ktoré
majiteľ týchto domov vytvoril sú spoplatnené, tým pádom prázdne a my sme úplne
v ofsajde. Žiadame odbor majetkový, aby nám oznámil, či pre tieto parkovacie
plochy je alebo nie je zriadené vecné bremeno parkovania pre verejnosť.
Obyvatelia vchodu č. 13, mestský byt č. 230, II. poschodie užívajú Ladislav
Fedor a Jana Ouřadníková, asociáli, ktorí znečisťujú, znepríjemňujú
a naháňajú strach všetkým obyvateľom nášho obytného domu, ktorí už
informovali o tejto skutočnosti aj mesto. Avšak títo ľudia naďalej žijú v tomto
mestskom byte, ktorým vodárne odpojili vodu, elektrárne elektriku, len mesto
zatiaľ s tým nič nerobí, a pritom dochádza k znehodnocovaniu nielen bytu,
spoločných priestorov, ale narúšajú bývanie ostatných obyvateľov. Vo vchode
už vídať potkany, šíri sa od nich neuveriteľný zápach. Preto obyvatelia tohto
vchodu žiadajú mesto, aby urgentne túto vec riešil.

II. odporúča
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa
predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru MsÚ v Žiline ku
každému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo e-mailovú informáciu o spôsobe
vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného podnetu
Hlasovanie: Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za: 2 (Mgr. Straňáková, p. Kostolný)
Proti: 0
Zdržal sa: 3

Aktuality

• Poďakovanie za účasť na čistení a upratovaní Vlčiniec dňa 21. 04. 2012
Všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k čisteniu Vlčiniec a tak sa pripojili ku „Dňu
Zeme“ a ku celoslovenskej akcii „Vyčistime si Slovensko“, výbor mestskej časti
Vlčince vyslovuje poďakovanie.
• Daň z nehnuteľností
V uplynulých týždňoch boli občanom doručované do vlastných rúk rozhodnutia za daň
z nehnuteľností, ktorú je možné zaplatiť v dvoch splátkach (do 31. mája a do 31.
augusta) alebo naraz jednou splátkou (je potrebné dodržať termín do 31. mája).
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Občania môžu daň zaplatiť priamo v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline na
pracoviskách pokladní buď v hotovosti alebo platobnou kartou, bez poplatku za platbu. Za
účelom rýchlejšej identifikácie platby je vhodné si so sebou priniesť doručené rozhodnutie.
• Poplatok za komunálny odpad
V uplynulých týždňoch boli občanom doručované do vlastných rúk rozhodnutia za
komunálny odpad, ktoré je možné zaplatiť v dvoch splátkach (do 31. mája a do 31.
augusta) alebo naraz jednou splátkou (je potrebné dodržať termín do 31. mája).
Občania môžu poplatok za komunálny odpad zaplatiť priamo v Klientskom centre
Mestského úradu v Žiline na pracoviskách pokladní buď v hotovosti alebo platobnou
kartou, bez poplatku za platbu. Za účelom rýchlejšej identifikácie platby je vhodné si so
sebou priniesť doručené rozhodnutie.

Záver
Predsedkyňa výboru poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie výboru.
V Žiline dňa 09. 05. 2012
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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