Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 1.9.2016
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník,
Mgr. Jana Filipová
Neprítomní/ospravedlnení: Mgr. Iveta Martinková, MUDr. Štefan Zelník
Za mestskú políciu: Kpt. Miloš Tomašec
Obyvatelia Vlčiniec: Országhová, Hlávková, Hanzel, Kišša, Brňák
Program:

1. Podnety od občanov
2. Pohotovostný fond - čerpanie
1.

Podnety od obyvateľov Vlčiniec:
p. Hanzel
 uviedol, že tento rok istý starý pán opäť na Tulskej ulici odmontoval obruče na
košoch, už tretí krát. Bol mu odovzdaný list do schránky. Je ťažké s ním
komunikovať, tvrdí, že o ničom nevie. Nie je to prvý krát, čo takéto niečo urobil.
Údajne to urobil už v roku 2008 aj 2012.
 Je podnet aj na polícii na Vlčincoch, s tým že ide o priestupok. Pri oznamovaní tohto
priepustku koncom júna, začiatkom júla nebolo známe meno občana, ale
pravdepodobne sa vie, kto to je. K dispozícii je dokonca fotodokumentáciu, kde je
vinník pristihnutý.
Bude sa kontaktovať polícia, či sa to niekde pohlo, či je o tom situačná správa.
p. Hrabovská
 zaujíma sa o rekonštrukciu pouličného osvetlenia. P. Groma uviedol, že sa čaká na
vyjadrenie vodárni a plynárni. Tento a budúci rok sa plánuje s rekonštrukciou na
Vlčincoch 3,4.
 vyjadrila nespokojnosť s podchodom medzi Vlčincami 2 – 3 je veľmi znečistený.
Prosíme kompetentných o vyčistenie.
 kvetinové záhony na detskom ihrisku pri Tescu, nikto sa tam o to nestará, tiež prosíme
vyriešiť.
p. Kišša,
 Obrúvniky sú tu v dezolátnom stave, hlavne na ulici sv. Cyrila a Metoda. P. Groma
uviedol, že v príprave sú povrchové úpravy. Prepošle presný časový harmonogram
týchto prác.
p. Országhová

 16. júna bol poslaný návrh od jedného aktivistu na zablokovanie odbočky na
Slovanskej ceste, aby si vodiči neskracovali cestu z Vlčiniec 3. Nebola doručená
žiadna odpoveď. P. Groma uviedol, že ide o zložitejší proces. Akákoľvek zmena
značky si vyžaduje dopravnú štúdiu.
 Chodníky na Slovanskej – bude kompletná rekonštrukcia?
Podnety od občanov p. Barčík, p. Chomisteková
 Na Nanterskej ulici - (pred G-éčkom) sú spomaľovače pre vozidlá. Farebné značenie
je už takmer neviditeľné
 pre cestujúcich, ktorí vystupujú z dopravných prostriedkov DPMŽ na Matici
Slovenskej a chcú sa dostať na druhú stranu smerom na Vlč.2 nemajú vybudovaný
prístupový chodník, a na ceste zebrové značenie pre chodcov. Takisto by bolo vhodné
vyriešiť prechádzanie chodcov cez cestu (oblúk spájajúci obidve cesty) Používanie
podchodu považujem za bezpredmetné, vzhľadom k tomu, že je to obchádzanie cez
špinavé a nebezpečné priestory
 Vybudovať prístrešky pre odpadové kontajnery. Smradľavé kontajnery sú pri
chodníkoch, a nie to nič príjemné.
 Mestská polícia má stredisko na Vlčincoch, Prečo sa policajti vozia na autách, a
neprejdú sa pomedzi paneláky peši, resp. na bicykloch, aby bolo operatívnejší.
 Napr.: V okruhu cca 500 m máme na Berlínskej ul. 9 pohostinských zariadení, v lete
po záverečných hodinách je problém spať pri otvorenom okne.
p. Filipová
 prichádzajú podnety od občanom aj ohľadne znečistených parkovacích miest. Mesto
by malo vopred občanov informovať o tom, kedy sa bude čistiť, aby sa zabránilo
tomu, že budú autá stáť tam, kde sa má čistiť.
Diskusia
 Mestská polícia by mala chodiť viac na bicykloch a peši. V lete je problém spať pri
otvorenom okne na Berlínskej ulici. Je problém s hlukom pred pohostincami.
 Zástupca MsP – ospravedlnil sa za kolegov, že nie vždy sa to dá všade riešiť. Majú na
starosti aj iné spádové oblasti. Cyklohliadky sa využívajú najmä v priaznivom počasí.
 Konštrukcia na stavbe Šport centra na Karpatskej ulici – otázka na MsP, či nedostali
nejaký podnet. Mládež sa tam chodí hrávať. MsP – môžeme to preriešiť. Ale ak je to
súkromný pozemok, bude to problém.
P. Sibyla
 Na ulici Kubínska je potrebné dať štrk na parkoviská, tak isto som si všimol aj na ulici
Martinská, na Berlínskej, Tulskej, Ľ. Fullu
 Vyasfaltovať chodník dlaždicami smerom od Hlbokej na ulicu Ľudovíta Fullu 1, je
v hroznom stave, chodia tadiaľ hlavne deti do školy
 Bolo by dobre spraviť finančnú zbierku na Ovocný SAD Dobšinského

2.
Uznesenie č. 19/2016, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili sumu 120 € pre obyvateľa Vlčiniec p. PhDr. Mratina Brňáka, PhD. za
účelom podpory zveľaďovania verejného priestranstva a Uvedené prostriedky budú použité
na nákup detskej PVC šmykľavky a kamenného podložia k šmykľavke, ktorá je súčasťou
detskej veže umiestnenej na sídlisku Vlčince medzi ulicami Zvolenská a Gemerská z dôvodu
jej súčasného nevyhovujúceho technického stavu.
Uvedená požiadavka bola vznesená a prekonzultovaná s poslancami MZ dňa 08. 09. 2016
v rámci výboru mestskej časti Vlčince.

Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0

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

..................................................
Mgr. Iveta Martinková
predseda Výboru MČ č.4

Príloha: Prezenčná listina

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

