
Z á p i s n i c a 

zo 21. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 5.1.2017 

 

Prítomní:  

Poslanci: Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Iveta Martinková Mgr. Jana Filipová, 

MUDr. Štefan Zelník 

Neprítomní/ospravedlnení: Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič 

Za mestskú políciu: Kpt. Janošík              

Obyvatelia Vlčiniec: Sibyla Ladislav, Zelný,  

Program:  1. Podnety od občanov 

                2. Nová zástavba na sídlisku  

  

1. 

p. Zelný 

 chodník od Slovanskej cesty k autobusu okolo Kazačku nie je odhrnutý od snehu.  

 občania si odhrnú sneh pred vchodmi, ale sú tu územia „NIKOHO“, kde sa ľudia 

musia brodiť.  Takých území je na našom sídlisku veľa. Ľudia sa na to sústavne 

sťažujú. 

 p. Rolko už dostal operatívne správu s upozornením ohľadne odhŕňania chodníkov 

P. Sibyla – podnety Vlčince 

 prosím odrhnúť sneh pri obchode Tesco Express na Vlčincoch 

 vymeniť smetný kôš umelý pri obchode CBA za betónový, taký ako je na zástavke na 

ulici Matice Slovenskej 

 osadiť pri obchode jednota na ulici Polomská oproti paneláku ku kraju zábrany, ako sú 

aj na ulici Slovanská 

 na ulici Kubínska zúžiť chodník tak, aby tam nestávali autá pre vchodom a tiež 

vybudovať aspoň 3 parkovacie miesta 

 

2. 

 

Pán poslanec Zelník oboznámil kolegov ohľadom plánovanej výstavby pri poliklinike 

Žilpo na Obchodnej ulici. - Poliklinika Vlčince 

Poslanci za obvod Vlčince sa oboznámili s investičným zámerom firmy MPESTAV s.r.o.  

 Ide o výstavbu bytového domu na  Obchodnej ulici p. č. 7930/52.  

Návrh uznesenia č. 23/2017 

 Poslanci za mestskú časť Vlčince  sa zaoberali návrhom výstavby bytového domu  

na Obchodnej ulici vedľa budovy Polikliniky Vlčince. Poslanci nesúhlasia  

s existujúcim zámerom a  osadením budovy, ako je uvedené v štúdii a trvajú na tom, 

aby parkoviská neboli pred budovou ale za budovou. Taktiež nesúhlasia s množstvom 

poschodí 10,  žiadajú   zníženie budovy, a to maximálne do 8 poschodí. Taktiež 

žiadajú o zachovanie požadovaného indexu zelene, čo je 40%. 

 

Hlasovanie: 



Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

Hlasovanie – všetci za.  

 

 

 

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov. 

Ďakujeme.  

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Iveta Martinková                                                      Mgr. Jana Filipová 

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

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 


