
Z á p i s n i c a 

z 37. riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa  

6.9.2018 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Iveta 

Martinková , MUDr. Štefan Zelník,   

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

Prítomný za mestskú políciu: Tomašec 

Obyvatelia Vlčiniec: p. Pavlovič M. 

  

Program:  I. Podnety  

                   II. Čerpanie pohotovostného fondu 

 

 

I. 

 

 Chodníky na Vlčincoch, pri Kazačku – kritika zo strany občanov, diskusia 

 p. Martinková – dávala som opravovať jamu na Hlbokej ulici, tiež sme s tým mali 

problém. Teraz robili cestu na Hlinách za Alza.sk – nechápem, čo sú to za dodávatelia.  

 p. Martinková – to ako robia Žilinské komunikácie cesty, to je hanba. Cesty 

i chodníky sa odovzdávajú v nedostatočnom stave. Bohužiaľ, ja nemôžem osobne nič 

robiť.  

 Obyvateľ Vlčiniec – ale na to sú ľudia, ak sa zistí, že je to zlé urobené, tak to treba 

riešiť. Však tam je nejaká kontrola.  

 p. Martinková – zažila som už nové záplaty na chodníkoch. Keď budeme riešiť jednu 

jamu, nič nevyriešime. Treba to riešiť všeobecne. Zavolám Vám, aj ohľadne tých 

vstupov.  

 Obyvateľ ulice Berlínska – chýbajú odpadové koše aj na ulici Ľublanská, prosíme 

o doplnenie  

2.) p. Pavlovič – ul. Krátka 

 Bývam na ul. Krátka, ako sú Átriové domy. Je tam pozemok – 5 x 13 m. Dal som si 

žiadosť o odkúpenie. P. primátor povedal, že to schválil, ak to zastupiteľstvo schváli. 

Pani tam užíva tento pozemok a má stavbu na mestskom pozemku bez povolenia. Bol 

som na právnom oddelení a vraj nemá nikto na tento pozemok vlastnícke právo. Ja 

som to kúpil pred rokom a táto pani užívala túto záhradku už 40 rokov. Mne vykradli 

auto, celé bolo rozbité. Je to tam nebezpečné pre nás.  

 p. Groma – cena bude 150,- Eur za 1 m2.  

 pán Pavlovič – súhlasím, chcem si to odkúpiť.  

 p. Filipová – a aké je tam osvetlenie? 

 pán Pavlovič – je tam pouličné osvetlenie. Nechodia nám tu ani kosiť z mesta. Nikto 

sa tam o nič nestará. Je tam ešte jedna pani, ktorá býva v dome na rohu ulice, každého 

vyháňa, že je to jej pozemok, že tam nemôže nikto parkovať. Ako to riešiť? 

 p. Groma – je to parcela 5344/2 treba preveriť občiansko- právny spor o prístupovú 

cestu.  

 Pán Pavlovič - Tiež je tu jedna pani, čo má skleník a tiež nás odtiaľ vyháňa, keď 

venčíme psa, a nie je to rovnako jej pozemok. - Parcela 5344/8.  



 

3.) P. Sibyla (podnety doručené emailom) 

 Natrieť stenu na Vlčincoch 3, ulica trenčianska na modro celý múrik a stenu 

medzi dvoma mostami na ulici Matice Slovanskej na modro a zo spodnej časti 

na červeno. 

 Zábradlie na ulici Rosinká vedľa zástavky MHD na červeno a na zeleno, tiež aj 

zábradlie na zástavke MHD Zvolenská na zeleno. 

 

 

II. 

1.) Návrh uznesenia č. 45/2018, Zmena účelu návrhu uznesenia č. 44/2018 

 

Poslanci schválili zmena účelu návrhu uznesenia č. 44/2018  Zápisnice z 36. riadneho 

zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 zo dňa 7.6.2018. Poslanci schválili sumu 350 € na 

preplatenie výdavkov akcie "Zveľadenie bytového domu Karpatská" prostredníctvom 

preplatenia pokladničných dokladov na zakúpenie minerálnej štiepky, okrasného kameňa a 

kamennej palisády. 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

2.) Návrh uznesenia č. 46/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili sumu 400 € na výdavky Rodičovské združenie pri Základnej škole 

s materskou školou sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina na zakúpenie odbornej literatúry, detských 

hudobných nástrojov a audio nosičov, športového náradia a náčinia. 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0 

  

3.) Návrh uznesenia č. 47/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci schválili sumu 500 € na výdavky SRRZ, RZ pri materskej škole Gemerská 20, 010 08 

Žilina na šmýkačku, konzoly, schodíky ktoré budú pri detskom ihrisku a tieto pôvodné prvky 

už nespĺňajú svoj účel.  

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

 

 



4.) Návrh uznesenia č. 48/2018, čerpanie čiastky z pohotovostného fondu 

 

Poslanci dohodli na schválení dotácie  pre dôchodcov z Vlčiniec, v sume 243,65 € na 

preplatenie výdavkov – bločkov na akciu „Posedenie ku dňu starším“, ktorej sa zúčastní cca 70 

dôchodcov a tieto finančné prostriedky budú použité na občerstvenie (nealko nápoje, voda, 

káva, čaj, pečivo, slané pečivo, čajové pečivo, koláče) 

 

Hlasovanie:  

Za:  Proti:  Zdržal sa:  

5 0  0  

 

 

*** 

Žiadame kompetentných pracovníkov Mestského úradu o riešenie podnetov občanov 

v zmysle vyššie uvedeného textu. Ďakujeme.  

 

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

       Ing. Patrik Groma                                                          Mgr. Jana Filipová 

   V zastúp. predsedu Výboru MČ č.4                                 sekretár Výboru MČ č. 4 

 

Príloha: Prezenčná listina 


