Zápisnica zo zasadnutia výboru mestskej časti Vlčince,
konaného dňa 3 . 2. 2022
Prítomní poslanci: Iveta Martinková, Ondrej Šoška
Ospravedlnení poslanci: Martin Barčík, Jana Filipová, Patrik Groma, Róbert Kašša, Miriam
Šuteková
Občania: Mária Wágnerová, Darina Mikušová, Ladislav Sybila, Bohuš Kostolný, Timotej
Židuljak a ďalší
Program:
1. Podnety občanov
2. Aktuálne poslanecké podnety
1.
Podnety občanov
Občania:
➢ vyjadrili nesúhlas s výstavbou PD na ul. Terézie Vansovej. Považujú to za identický
neekologický zámer s prípadom navrhovanej výstavby PD na ul. Boženy Slančíkovej
Timravy.
➢ žiadajú presadiť novo nasadené stromčeky na zeleni bezprostredne pri ul. Terézie
Vansovej tak, aby bol nimi jasne definovaný a oddelený priestor pre psov a priestor pre
deti.
➢ žiadajú vysadiť viac stromov na ul. Boženy Slančíkovej Timravy hlavne od ul.
Obchodná . Túto požiadavku aj realizáciu žiadajú zaradiť do plánu výsadby stromov na
jar tohto roka
➢ namietajú znečistené priestory ulice Obchodná a ulice Sv. Cyrila a Metoda následkom
výstavby, ktorá aktuálne prebieha na Obchodnej ulici. Upozorňujú tiež na enormnú
záťaž už dnes extrémne zničených mostov na ulici Sv. Cyrila a Metoda. Upozorňujú na
to, že čistenie ulíc popri stavbách nie je dôsledné, blato sa posúva na krajnice, kde aj
ostáva a na Obchodnej ulici vzniká obrovská kaluža, ktorá sťažuje ľuďom prechod.
Zaznamenali prípady, kedy idúce automobily prechádzajúc vodou prudko obliali
okoloidúcich. Podľa stavebníkov je v tých častiach dokonca upchatá kanalizácia.

➢ žiadajú v blízkej budúcnosti zariadiť na Obchodnej ulici signalizáciu ku prechodu pre
chodcov, keďže sa tam neustále zvyšuje premávka
➢ namietajú stavbu športovej haly na tenisových kurtoch a žiadajú o návrat Korytnačky
do majetku mesta a o dobudovanie haly na Karpatskej ulici.
➢ žiadajú ošetriť stromy pozdĺž Hlbokej cesty
➢ žiadajú o riadnu zimnú údržbu ciest a chodníkov na sídlisku

2.
Aktuálne poslanecké podnety na mieste stretnutia
➢ chodník do Denného centra seniorov je rozbitý a pre starších ľudí nebezpečný.
Je potrebné, aby bol opravený hneď, keď to bude možné.

➢ už roky žiadame o vyrovnanie cesty a odvodnenie, ktorá vedie do Denného centra
seniorov.

➢

V Žiline dňa 3. 2. 2022 Zapísali: Iveta Martinková, Ondrej Šoška

