
Z á p i s n i c a 

z 35. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa  

3.5.2018 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová, Ing. 

Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková ,  

Neprítomní/ospravedlnení poslanci: MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Marián Zrník,   

Prítomný za mestskú políciu: Janošík 

Obyvatelia Vlčiniec: p. Loj, p. Labudi, p. Hlávková 

  

Program:  I. Podnety od občanov 

                  II. Čerpanie pohotovostného fondu 

                   

 

I. 

1.) Realizácia projektu – parkoviská Moskovská, PD je hotová, realizačný projekt.  

 p. Loj  - parkoviská na Moskovskej sú rozpracované, nestihli sme ani 7-dňovú lehotu 

na pripomienky. Konštatoval, že považuje za zbytočné vyhodiť 140 tis € na tento 

projekt, že vybudujeme 44 parkovacích miest. 2 až 3 mesiace bude musieť cca 50 áut 

inde parkovať, čo je na Vlčincoch problém. Občan sa pýta, či je ešte aspoň malá šanca 

zastaviť túto realizáciu. Konštatuje, že v súčasnej dobe je tam áut 54 – na legálnych 

parkoviskách. Kolmé státie pri vchodoch tiež nie je dobré riešenie, kvôli bezpečnosti 

detí. Oproti pôvodnému stavu po realizácii projektu pôjde o mínus 10 parkovacích 

miest! Takže nedochádza v tomto projekte k navýšeniu parkovacích miest, ale 

naopak.  

 p. Martinková odporučila sa v tomto prípade obrátiť na pána prednostu a povedať mu, 

že je tam naprojektovaných menej parkovacích miest a že to situáciu s parkovaním 

nerieši.  

 p. Groma – projektová dokumentácia je hotová, ale ak sa my poslanci dohodneme, že 

to zastavíme, musíme to odôvodniť. Ide o závažné rozhodnutie. Bolo to v investičnom 

pláne minulý rok a v zastupiteľstve to bolo odsúhlasené. 

 p. Loj  – ja som sa to dozvedel krátko pred posledným stretnutím, už to v tom čase 

viselo, a už boli práce začaté. Otázne je, kedy sa budú všetky potrebné navrhované 

projekty na Vlčincoch riešiť. lepšie riešenie je v tomto prípade, že radšej ešte vydržíme 

rok a projekt sa zrealizuje až budúci rok. Je to kontraproduktívne, nakoľko ja ako každý 

som za zeleň na Vlčincoch, čo je neustály problém. Radšej nech je tu dobré veľké 

ihrisko a tie ostatné zničené ihriská nech radšej nahradíme zeleňou a vysadením 

stromčekov.  

 

2.) Rušenie nočného kľudu 

 p. Labudi – v teplých dňoch a večeroch v piatok a v sobotu predovšetkým dochádza 

k neustálym hlučným zasahovaniam do nočného kľudu. Otázka je, či je nejaká možnosť, 

že by v čase od desiatej večer do druhej v noci chodila hliadka, ktorá by dohľadala nad 

nočným pokojom.  



 p. Jánošík – týchto sťažnosti tu máme viac, nakoľko ide o lokality, z ktorých vychádzajú 

v nočných hodinách cez víkend podgurážení ľudia. V rámci možnosti je tu vždy hliadka 

na Vlčincoch, len nedá sa byť všade. Momentálne situácia je taká, že policajná hliadka 

zasahuje tam, kde ju zavolajú. Dáme do návrhov, že v piatok a sobotu v noci sa zvýši 

policajná hliadka.  

3.) Požiadavka na malé smetné koše 

 p. Hlávková - bola nahlásiť, že chýbajú malé smetné koše – na ul. Zvolenská, tam 

kde sa stretáva Večierka, Zvolenská č. 1 až 10. Ja som to bola nahlásiť na meste, 

poznačili si to. Koše by sme chceli po obidvoch krajoch.  

4.) Trávnik na ulici Zvolenská 

 p. Hlávková - otázka na trávnik, ktorý používajú niektoré autá na prechod. Nie sú vraj 

na meste kapacity na riešenie. Zaujímala som sa o to už pred pár mesiacmi.  

 p. Martinková – požiadavka bola na mesto podaná. Treba ich kontaktovať znova. 

 p. Groma – upozorníme aj autá, ktoré tam prechádzajú, aby nešli po zeleni.  

 

5.) Výrub stromov 

 p. Labudi - pýta sa, ako je možné podať žiadosť o výrub stromov – briez.  

 p. Groma -  je potrebné podať žiadosť na mesto, k tomu sa však vyjadruje aj Okresný 

úrad. Mesto dáva následne rozhodnutie o výrube stromov.  

6. ) p. Sibyla (emailové požiadavky)  

 vymeniť dlažbu (na zámkovú dlažbu) na zastávkach Matice slovenskej, Obchodnej, 

sv.Cyrila a Metoda aj na ulici Poštová pred zastávkami, stoji tam voda po daždi..aj na 

výstupnej strane aj na nástupnej strane 

7.) Rôzne 

 p. Hlávková – informovala sa o možnosti stretávať sa vo vybraných priestoroch. Má 

pocit, že ľudia by sa aj chceli spolu porozprávať, ale nemajú kde. Komunitný duch tu 

veľmi chýba. Privítala by takúto možnosť zrealizovať pre obyvateľov Zvolenskej 

ulice napr. v areáli CVČ a v spolupráci s CVČ. 

 p. Martinková – problém je v tom, že máme na Vlčincoch skoro 20 tis obyvateľov 

a nemáme ani Kultúrny dom. Nie je kde sa stretávať.  

II. 

1.) Návrh uznesenia č. 37/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili sumu 400,00 € na výdavky OZ Centrum sociálnych služieb Letokruhy, 

Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina a to vybudovanie odbornej knižnice (knižné odborné 

publikácie), ktoré budú slúžiť pre 75 klientov, aby sa mohli vzdelávať.  

 

Hlasovanie:  



Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

 

2.) Návrh uznesenia č. 38/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili sumu 400,00 € na preplatenie výdavkov akcie „Deň radosti“, ktorej sa 

zúčastní cca 200 ľudí vo všetkých vekových kategórií a táto akcia bude mať výchovno – 

vzdelavací charakter; finančné prostriedky budú použité na prípravu športových hier, 

občerstvenie a materiál na tvorivé hry. 

 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

3.) Návrh uznesenia č. 39/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili sumu 347,60 € na výdavky OZ Zdravko, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina na 

zakúpenie tabúľ a farebných kried ktoré budú využívať detí predškolského veku na výtvarné 

a grafomotorické aktivity.  

 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 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 

 

 

 

 


