
Z á p i s n i c a 

z 29. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa  

2.11.2017 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Patrik Groma, Mgr. 

Marián Zrník, Mgr. Iveta Martinková Mgr. Jana Filipová 

Neprítomní/ospravedlnení poslanci: MUDr. Štefan Zelník 

Prítomný za mestskú políciu: Kpt. Miloš Tomašec                

Obyvatelia Vlčiniec: Országhová, Hodasová, Jirku, Gaňa, Rančák  

  

Program:  I. Podnety od občanov  

                  II. Čerpanie pohotovostného fondu 

 

I. 

1.) p. Országhová 

 Poďakovala za list od p. primátora ohľadne záujmu o riešenie dopravných problémov 

v meste. Poďakovala tiež p. Martinkovej, ktorej žiadosť o dopravné zrkadlo bola dlho 

zamietaná, a ktorá ako prvá iniciovala riešenia (prechody pre chodcov, vodorovné značenia). 

Poďakovala všetkých zainteresovaným, aj keď riešenie trvalo dlhšie.  

 Lavičky pri zastávkach MHD – konštatovala, že sú zničené, dolámané (zdemolované 

lavičky na ul. Obchodná), súčasne vyjadrila ich potrebu, nakoľko na lavičky v zastávkach MHD 

sa zmestia iba traja ľudia, čo spôsobuje problémy pre starých ľudí a ľudí so ZŤP. Poslankyňa 

Martinková odpovedala, že 1,5 roka sa snaží nájsť majiteľa lavičiek na Vlčincoch, nakoľko by 

ich bolo potrebné už rekonštruovať, no zatiaľ sa jej to nepodarilo a nikto z MsÚ nevie povedať, 

kto je majiteľ týchto lavičiek. Viceprimátor Groma pripomenul, že poslanci neschválili 

rekonštrukciu zastávok a táto téma sa bude riešiť v rámci programu IROP, ale zatiaľ ešte nebola 

vyhlásená výzva.  

 Čistenie plôch pod kontajnermi na smeti. Konštatovala, že súčasné smetné koše sú 

z umelej hmoty a sú úplne nevyhovujúce, nie je doriešené čistenie okolo košov (napr. na 

Slovanskej ceste). Kontajnery sa mali priebežne čistiť a vymieňať na Slovanskej ceste. Keďže 

toto zrealizované nebolo, žiada o vyčistenie plochy pod kontajnermi. P. Filipová konštatovala, 

že na Fatranskej sa čistili koše nedávno, tak to zrejme robia priebežne. p. Groma konštatoval, 

že koše sa mali čistiť cez leto a ak sa niekde nevyčistili, treba vybaviť reklamáciu.   

  Odstránenie konárov zo stromov a odstránenie lístia z trávnikov popri Slovanskej ceste 

sa uskutočnilo, ale z chodníkov k potravinám CBA nebolo urobené. Žiada o dokončenie. 

 

2.) p. Hodásová 

  Konštatovala, že celá plocha na ul. Ľudovíta Fulla je zasypaná lístím, rovnako ako 

ďalšie chodníky na Vlčinciach I., žiada o okamžité riešenie, chodníky sú šmykľavé 

a nebezpečné pre chodcov.  

 Nebolo zrealizované orezávanie stromov. Sú tam nebezpečné miesta pre hrajúce sa deti, 

spadol tam dokonca konár.  



 biologický odpad sa sype do kontajnerov na bežný zmesový komunálny odpad. Otvorila 

sa diskusia ako naučiť resp. donútiť ľudí, aby si odpad hádzali do presne vymedzených 

kontajnerov. P. Martinková informovala o možnom dodaní komposterov, no bolo by dobré, 

keby sa našiel človek, ktorý by sa o ne v jednotlivých častiach staral.  

 Sociálna starostlivosť – konštatovala, že na nám. Ľudovíta Fullu je veľmi veľa občanov, 

o ktorých sa treba starať, žijú sami, potrebovali by opatrovateľa. Navrhuje, aby sociálni 

pracovníci mesta chodili medzi ľudí a preverovali situáciu medzi staršími ľuďmi, či 

nepotrebujú sociálnu pomoc. P.Groma uviedol, že v klientskom centre je od rána zodpovedný 

človek, ktorý by sa mal postarať o opatrovateľku pre týchto ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc 

druhých. Nie je problém zabezpečiť takýmto ľuďom pomoc, je však potrebné poznať, ktorí 

ľudia potrebujú pomoc, niekto musí dať podnet; postačuje poslať na MsÚ, odbor sociálnych 

vecí žiadosť a pokiaľ budeme vedieť o niekom, kto pomoc potrebuje, dokáže sa mu zabezpečiť. 

P. Martinková konštatovala, že riešením by mohlo byť napríklad aj to, že by sociálny pracovník 

mohol kontrolovať ľudí v meste v mieste ich známeho bydliska, ktorí majú viac ako 80 rokov, 

či nepotrebujú sociálnu pomoc. P. Filipová konštatovala, že na druhej strane sú aj uzavretí 

ľudia, ktorí aj napriek pomoci sociálneho pracovníka neprijmú túto pomoc, neotvárajú dvere. 

Riešením by bolo napríklad kontrolovať prepadnuté občianske preukazy, na základe čoho by 

sa mohlo zistiť, čo je s tým človekom, keď si preukaz neobnovil.  

 

3.) p. Jirku 

 Upozornila na veľký komunálny odpad vznikajúci pri rôznych stavebných úpravách 

bytov, ktoré ľudia ukladajú k bežným smetným kontajnerom. Upozornila tiež na neúnosne 

dlhotrvajúce prestavby v bytoch, špinavé spoločné priestory. Mesto, keď vydá povolenie na 

takéto stavebné úpravy, malo by aj kontrolovať realizáciu u takýchto stavebníkov. P.Groma 

upozornil, že je potrebné podať sťažnosť na MsÚ, prípadne na Mestskú políciu. 

 poďakovala p. Martinkovej za vyčistenie chodníkov a ciest. Súčasne však konštatovala, 

že v jeseni je toto čistenie chodníkov a ciest nedostatočné. Tiež navrhuje v čase odstraňovania 

jesenného lístia, že bolo by dobré dať nejaký oznam tejto služby, ktorá má na starosti 

komunikácie, že sa bude odvážať lístie, aby  tam neboli zaparkované autá.  

 odpratávanie snehu na ulici Sv. Bystríka a sv. Gorazda, požaduje dôslednejšiu údržbu. 

Býva síce odhrnuté, ale všetko sa odhrnie na vchod č.5, na chodníky.  

 Oprava chodníkov. Konštatoval, že už tri roky sa sľubuje oprava, sú tam veľké výtlky. 

P.Filipová pripomenula, že od novembra je to naplánované a budeme to sledovať.  

 cesta pri kanáloch je prepadnutá pred vchodom č. 5 ul. Bystríka. Na ceste potom stojí 

voda a špina, musíme to denne odstraňovať, aby to nešlo do kanálov. Žiada o nápravu. 

Upozornila tiež na zle urobený chodník, kde v zime býva poľadovica, keďže sa tam drží voda. 

(pri vchode na cestu do dvora ku škole).  

 Pripomenula chýbajúci chodník od Ľudovíta Fullu k obchodu pozdĺž Béčka po pravej 

strane. Pani Martinková konštatovala, že chodník by sa mohol vyriešiť okolo výmeničky.  

 Upozornila na združovanie mládeže pri Zeppeline. Chodia po vchodoch, snažia sa 

vykrádať, píšu sprejom po fasáde, kradnú žiarovky vo vchodoch, sprejujú steny, výťahové 

dvere. Chýbajú na Vlčincoch kultúrne strediská, mladí nemajú kde chodiť a kde sa združovať, 

potom to takto vyzerá. Je potrebné, aby mestská polícia viac kontrolovala tieto priestory. 

 



4.) p. Gaňa 

 Upozornil na výšku dane z nehnuteľností v garážach, Ulica Bulharska, kde je bytový 

komplex s podzemnými garážami. Pýta sa, či je možné zo strany mesta urobiť kompromis, 

keďže nebytový priestor s dvoma státiami má veľkú sadzbu. Platí sa 1 Eur za 1 m2, za dve státia 

sa platí trojnásobok ceny. Pani Filipová upozornila, že rozdiel bude zrejme aj v tom, či tam má 

občan trvalý pobyt; ak nie je trvalý pobyt, platí sa viac.  

 Pýta sa, či by nebolo možné na ul. sv. Cyrila a Metoda umiestniť pred prechodom pre 

chodcov dopravnú značku, aby sa tam neparkovalo.  

 Konštatoval dva plné kontajnery na šatstvo a keďže nie je nikde uvedený majiteľ týchto 

kontajnerov pri Večierke, nevie kam sa obrátiť. 

   Upozornil, že na Nemocničnej ulici na úrovni Mercury Marketu sú dva poklopy, či by 

bolo možné to opraviť, pokiaľ je to mestská cesta.  

 

II. 

 

1.) Návrh uznesenia č. 36/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili sumu 224,90 € na výdavky akcie spojenej s odhalením slávnostného ERBU 

MČ Vlčince, VO č. 4, konanej na Vlčincoch. Výdavky sa týkajú servisu za poskytnuté služby 

v súvislosti s touto akciu. 

 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

6 0  0  

 

 

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov 

v zmysle vyššie uvedeného textu. Ďakujeme.  

 

..................................................                                      .................................................                                 

       Ing. Dušan Dobšovič                                                      Mgr. Jana Filipová 

    predseda Výboru MČ č.4                                                sekretár Výboru MČ č. 4 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


