
 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 4 Vlčince dňa  

6.6.2019 

 

Prítomní poslanci: Martin Barčík, Jana Filipová, Ondrej Šoška 

Neprítomní: Róbert Kašša, Iveta Martinková 

Ospravedlnení poslanci: Patrik Groma, Miriam Šuteková 

Prítomný za mestskú políciu: p. Tomašec 

Obyvatelia Vlčiniec: p. Zelný 

  

Program:  I. Podnety občanov 

 

I. 

 

1.)Hlboká cesta 

 p. Tomašec – obyvatelia sa sťažujú na vysušené 3 stromy, ktoré sa nachádzajú na 

Hlbokej ceste pri krčme PIJO, podotýkajú, že boli len nedávno nasadené, 

 obyvatelia Vlčiniec sa sťažujú, že nie je pokosená tráva na Vlčincoch, žiadajú pokosiť 

najmä na ulici Zvolenská, Eduarda Nécseya, Karola Kmeťku, Jána Vojtáššaka 

2.) Vlčince II.  

 p. Zelný – na Nanterskej ulici a aj na iných miestach na Vlčincoch nie sú prístrešky na 

smetné nádoby, nevyzerá to dobre, keď niekde sú a niekde chýbajú, bolo by vhodné 

pokračovať v projekty, aby smetné koše mali prístrešky všade a rovnaké, 

 DPMŽ zabezpečuje dopravu na území mesta Žiliny, chcem sa však opýtať, či je 

možnosť riešenia linky č. 6, ktorá zachádza buď ku Carrefouru alebo konči na 

Vlčinciach, prečo nie je možné nastaviť túto linku tak, aby bolo viacej spojov linky č. 

6 na Vlčincoch (konečná), ako ku Carrefouru , kde podstatne viac končí táto linka. 

2.) Denné centrum Vlčince 

 dlhodobý problém pri bráne pred Denným centrom s dažďovou vodou, ktorá nemá 

kam odtekať a tvorí sa tak veľká kaluž vody, už viac krát bola táto požiadavka 

adresovaná vedeniu mesta (viď foto) 



 

 

3.) Parkovanie pri MŠ Janka Borodáča a Žilbyte 

 obyvatelia prosia o riešenie dopravnej situácie : medzi MŠ Janka Borodáča a Žilbyte 

je zákruta, kde parkujú autá a potom je problém prejsť autami, bolo by vhodné 

vytvoriť na oblúku trávnaté parkovisko alebo nejako upraviť, aby sa mohol využiť 

väčší priestor na prejazd autami, a tiež na vytvorenie nového parkovacieho státia, ako 

je to aj naproti. 

 

 

 



 

 

4.) Vybudovanie parkovacieho miesta, pri dennom centre Vlčince 

 občania navrhujú vybudovanie 1 parkovacieho miesta , na trávnatej ploche stále 

parkujú autá, preto by bolo vhodné vytvoriť ešte 1 parkovacie miesto (foto) 

. 

 

V Žiline, dňa 07.06.2019 

Zapísala : Mgr. Jana Filipová,  

Odsúhlasili: Ondrej Šoška, Mgr. Martin Barčík 

 

 

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

       Mgr. Jana Filipová                                                          

v zastúpení predsedu výboru  

 

Príloha: Prezenčná listina 

 


