
Z á p i s n i c a 

z 15. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa 5.5.2016 

 

Prítomní:  

Poslanci: Mgr. Martin Barčík, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Iveta Martinková, 

Mgr. Marián Zrník 

Neprítomní/ospravedlnení: Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Štefan Zelník,  

                   

Obyvatelia Vlčiniec: Igor Zelný, Országhová, Kováč, Mládenek, Lukáček 

  

 

Program:    1. Pohotovostné fondy - čerpanie 

                     2. Podnety od občanov 

 

1. 

 

Predsedkyňa výboru p. Martinková otvorila schôdzu, všetkých prítomných privítala a p. 

Filipová informovala o žiadosti na príspevok  z  Pohotovostného fondu poslancov. 

Uznesenie č. 18/2016, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

Poslanci schválili sumu 350 € pre Úniu nevidiacich a slabozrakých, Krajské stredisko Žilina, 

ul. Karpatská 10, 010 08  Žilina za účelom podpory organizácie v sociálnej oblasti – 

zakúpenie kancelárskeho materiálu a potrieb potrebných pre ich činnosť. 

Hlasovanie: 

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

2. 

 

Podnety od: obyvateľov Vlčiniec: 

 

p. Országhová  

 opäť poukazuje na problémové parkovanie na Slovanskej a hustú premávku 

 žiada o spomaľovače pre autá na Slovanskej 

 sčítanie množstva áut na Slovanskej po zoobjsmernení Obežnej, či bude opäť 

monitorované 

 

 

p. Mládenek 

 opäť poukazuje na problém parkovania nielen na Vlčincoch ale v celom meste, nikde 

sa nepíše o nejakom koncepčnom riešení na parkovanie, keby ľudia mali aspoň nejakú 



perspektívu, že sa to bude časom riešiť, ale nič také sa nerobí, opäť poukazuje na 

problém, ktorý v budúcnosti môže mať zlé následky 

 zaviesť platené parkovanie je tiež otázka diskusie, ktorú treba na verejnosti riešiť 

 

p. Lukáček 

 problémové parkovanie na ulici Černovská 5 

 žiada aj v mene vlastníkov bytu zabezpečiť dopravné značenie pred vstupom do 

vchodu Černovská 5, nakoľko ľudia tam parkujú autá a obyvatelia majú problém sa 

dostať do vchodu 

 žiada umyť smetné koše na celých Vlčincoch, sú škaredé  a nerobí to dobré meno 

mestu, tiež sú veci okolo kontajnerov porozhadzované 

 v niektorých častiach sú umiestnené veľké koše na zber šatstva, avšak veci niekto 

odtiaľ vyberá a zanecháva za sebou neporiadok, tiež by bolo dobre zvážiť vhodné 

umiestnenie a starostlivosť 

 Zabezpečiť vodorovným aj zvislým dopravným značením  ustanovujúcim Zákaz státia 

a parkovania pred jediným núdzovým únikovým miestom z vchodu Černovská 1669/5 v Žiline 

( výnimkou môžu byť len vozidla RZP a HaZZ). Svoju požiadavku podporili bývajúci vo vchode  

Černovská 5 svojimi  vlastnoručnými podpismi na samostatnom  hárku, odovzdanom na 

stretnutí s poslancami 5.5.2016 

p. Zelný 

 smetné koše na Slovanskej ceste – opätovná požiadavka o ich premiestnenie.  P. 

Macko bol u primátora, fotky sa posielali primátorovi asi pred dvoma týždňami 

a nedostali sme odpovede ohľadne nášho problému. Bol by som rád, keby to bolo 

vyriešené na ul. Slovanskej do konca mája –tam dali platne 2 m a tam postaviť tie 

koše, kde nebudú nikomu vadiť.  

 urobiť betónovú plochu na parkovanie (Slovanská) 

p. Kováč 

 navrhuje zoobjsmerniť Varšavskú cestu. Poskytne materiál, kde popíše situáciu 

a zdôvodní návrh. 

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 


