Zápisnica
z 24. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa
6. 4. 2017
Prítomní:
Poslanci: Ing. Dušan Dobšovič Ing. Patrik Groma, Mgr. Jana Filipová, Mgr. Iveta
Martinková , Mgr. Marián Zrník
Neprítomní/ospravedlnení: Mgr. Martin Barčík, MUDr. Štefan Zelník
Za mestskú políciu: Marián Janošik
Obyvatelia Vlčiniec: Liskajová, Hlávková, Jelínková, Štadániová, Halmiová, Janošková,
Šuleková, Rovňaniková, Ďurana,
Program: 1. Čerpanie z investičného fondu
2. Podnety od občanov a poslancov
3. Čerpanie pohotovostných fondov
1.
Predsedkyňa MČ výboru Mgr. Iveta Martiková poprosila poslancov MČ, aby sa dostavili na
rokovanie ohľadom čerpania investičního fondu pol hodinu pred verejným zasadnutím
s občanmi. Keďže sa dostavili len dvaja poslanci, Mgr. Filipová a Ing. Dobšovič, túto tému
nebolo možné prerokovať
2.
p. Jelínková
 sťažuje sa na to, že na nám. Ľudovíta Fullu je nasadených veľa stromov. Na podnet
občanov odbor životného prostredia viac stromov už spílil, ale nestačí to. V bytoch
majú tmu, musia viac svietiť. Rovnako zbierajú stále listy z balkónov.
 sťažuje sa na neporiadok a neúnosný hluk každú noc a ráno z nočných prevádzok
herní, konkrétne z non-stop prevádzky Zeppelin.
p. Zrník, poslanec v mene obyvateľov ul. Karpatskej
 žiada nápravu zničeného terénu na ulici. Je tam prelomený chodník a celkovo zničený
terén od ťažkých mechanizmov. Robí sa rekonštrukcia balkónov a zatepľovanie. Pán
Janošik z MP reagoval, že daná záležitosť sa už rieši.
p. Ďurana
 návrhuje zriadenie plochy pre voľný pohyb psov na Ľudovíta Fullu, kde je lesík vo
svahu. Je to cca 100 m2 nevyužitej plochy. Rovnako okolo Billy je vhodná plocha.
Stačilo by tam zasadiť len živý plot a osadiť tabuľku, že je tam venčovisko psov.
 žiada dopravné riešenie situácie na Černovskej ulici, v ranných hodinách, keď chodia deti
do školy, je to tam neúnosné
 namieta činnosť MP, sťažuje sa na MP. – Citujeme: „Ja sa pýtam pánov poslancov, či
platí zákon pre každého, v každú nočnú hodinu. Mám dôkazy, ako mestskí policajti
porušujú zákony. Pýtam sa, kde sa mám dovolať pravdy. Pýtam sa, ako sa dá odvolať p.
náčelník z mestskej polície. Akože vykonávajú ochranu, nič nevidia, nič nepočujú, nič sa
nedeje. Príklad: p. policajti nezdokumentujú priestupok auta, ktoré stojí tam, kde nemá.
Mestská polícia si nerobí svoju robotu. Mám tu fotky a kamerové zábery, na základe
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čoho môžem poskytnúť dôkazy.“ Otázka – „Pokiaľ ste nepochodili na Mestskej polícií,
boli ste osobne u pána primátora?“ p. Ďurana „Áno, osobne som bol, ale nič som
nevyriešil. Písal som sťažností, a oni mi odpísali, že budú konať v súčinnosti s Mestskou
políciou. Ja som im osobne volal a prišli za 4 hodiny. Písal som sťažnosti aj p. Šamajovi,
aj na mesto, mám kamerové záznamy, ako sa mestská polícia správa, všetko však je
podľa p. Šamaja neopodstatnené. Mám 12 mestských policajtov nahraných, ktorí majú
vysielačky a nekonajú v prípade porušenia zákona. Ja si osobne neželám, aby ma títo
ľudia otravovali, keď som so psom. Buďme si všetci rovní. Podal som na mestských
policajtov trestné oznámenie. Prečo napríklad autá stoja na moste. Stoja tam stále tí istí
v zóne zákazu áut. Prečo jedna policajtka môže zahodiť špak z cigarety na mieste, kde
potom pokutujú za to ľudí? Policajti sú hanba celého mesta. Som za odvolanie náčelníka
Šamaja a za odvolanie Mišejku.“
Pán viceprimátor Groma prísľúbil pánovi Ďuranovi, že v tomto zmysle s ním bude
komunikovať a bude vyrozumený elektronicky mailom.
p. Rovňaníková
 namieta situáciu pred školou sv. Gorazda. Je tam hrozná premávka. Deti sú priamo
ohrozené. Prečo by rodičia nemohli zaviesť deti od cesty sv. Cyrila a Metoda peši?
 Navrhuje, aby sa na ulici Černovská realizovala navrhovaná jednosmerka, čím by sa
aj čiastočne vyriešil problém s parkovaním. Zatiaľ by sa mohli vyznačiť pri škole a na
chodníkoch čiary, kde sa nemôže parkovať. Vodičov jasne upozorníme, že tam
nemôžu parkovať.
p. Šuleková– ul. Vysokoškolákov
 žiada semafor pre prechod pre chodcov od Univerzitného mestečka na sídlisko.
Spísaná bola aj petícia, ktorú prevzal pán Groma
p. Hlávková, p. Štadániová
 žiadajú o rekonštrukciu podchodu na ulici Matice Slovenskej. Podchod je
v havárijnom stave. Žiadajú odstrániť odtiaľ zbytočné zábradlie, skultivovanie zelene
za zábradlím a vyčistenie odkanilizovania podchodu, keďže počas dažďa odtiaľ
neodteká voda.
Obyvateľka Vlčiniec, podnet prostredníctvom poslankyne Filipovej
 Navrhuje umiestniť kontajner pre psíčkarov podľa rozmiestnenia ulíc, aby aspoň
v jednej časti ulice podľa názvu bol 1 kontajner, nakoľko psíčkari majú problém
vhadzovať odpadky, keďže nemajú v blízkosti svojho bydliska kontajner pre
psíčkarov
Obyvatelia ul. Terézie Vansovej, podnet prostredníctvom poslankyne Martinkovej
 žiadajú o rekonštrukciu dvoch asfaltových plôch medzi ich panelákom a Obchodnou
ulicou. Na plochy žiadajú vykreslenie čiar a patričné pevné športové náradie, tiež
žiadajú o rekonštrukciu troch prístupových chodníkov k tejto zóne športu a oddychu
a dodávku lavičky, košov a rekonštrukciu (náter) detských prvkov. Fotografie
súčasného stavu sú v prílohe zápisnice
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p. Sibyla
 navrhuje dať vysadiť orgován a gaštany na ostrovčeku na ulici Fatranská
 navrhuje natrieť zábradlie pri zástavke Matici Slovanskej na žlto na obe strany
 navrhuje natrieť stĺpy verejného osvetlenia na ulici sv. Cyrila a Metoda a na ulici
Poštová

Sťažnosti občanov všeobecne, sťažujú sa na:
 na nedostatok parkovacích miest
 na psie exkrementy na verejných priestoroch
 na nečistotu na sídlisku, nečistotu okolo stojísk kontajnerov a špinavé poklopy na
kontejneroch
 na nedostatok odpadových košov na uliciach
 na hluk z nočných nonstop prevádzok
 občania sa zaujímajú, čo bude s torzom budovy pod Kauflandom na Obchodnej ulici.
Špatí okolie a je tam veľa potkanov.
3.
Návrh uznesenia č. 24/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili 400 € pre SŠI Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina na zakúpenie školských
lavíc a stoličiek za účelom skvalitnenia vybavenia triedy pre vyučovanie
všeobecnovzdelávacích predmetov.
Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Hlasovanie – všetci za.
Uznesenie č. 25/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili 350 € pre špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Jána
Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, IČO: 361 34 228 na zakúpenie drevených smrekových dosiek,
antikorového príboru, bavlnených utierok a nástenného hracieho vláčika v rámci
organizovaného projektu „Šikovníček“, ktorý je zameraný na získavanie manuálnych
a sebaobslužných zručností pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0
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Hlasovanie – všetci za.
Uznesenie č. 26/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili 347,60 € pre OZ „Zdravko“, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina, IČO:
42350824 na projekt „Farbičky – čarbičky“, kde sa zakúpia tabule a farebná krieda pre 3-6
ročné deti pre realizovanie aktivít , ktoré sú zamerané na formovanie grafomotorických
a výtvarných schopností.
Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Hlasovanie – všetci za.
Uznesenie č. 27/2017, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu
Poslanci schválili 400 € na zakúpenie farieb a náterových hmôt na drevené ploty a detské
prvky na sídlisku Vlčince. Vyúčtovanie bude riešené cez pána Mestického z odboru dopravy
MÚ.
Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Hlasovanie – všetci za.

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

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

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

Príloha: 1) Prezenčná listina
2) Približná lokalizácia možného venčoviska
3) Súčasný stav oddychovej a športovej zóny na ul. T. Vansovej
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Približná lokalizácia možných venčovísk ul. Ľ. Fullu a plocha pri Bille

Stav športovísk a mobiliáru na ul. Vansovej
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