Zápisnica
11. zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a
Malá Praha, konaného dňa 02.12.2015
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Peter Bačinský
Kpt. Ján Capko
Neprítomný:
MUDr. Róbert Ficek - ospravedlnený
Prítomní občania:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
 Pán Bača žiadal, aby sa navrhlo zvýšenie rozpočtu na granty a aby sa neposkytovali
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale iným subjektom.
 Pani Glasňákova opätovne hovorila o situácii s reklamným panelom pri hoteli
Slovakia. Vraj mesto situáciu nerieši a malo by zaujať stanovisko.
Žiadame o oficiálne vyjadrenie mesta
 Pán Šamaj, oproti domu č.p.111/43 ulica na Priekope je Kanadský javor. Vo
vegetačnom období, kedy sa majú orezávať, tam boli zo životného prostredia
pracovníci a usúdili, že suché konáre ohrozujú chodcov a zaparkované autá.
 Na vstupe z ulice Vuruma do ulice Dolný val smerom na trhovisko je odtrhnutý stĺpik
zabraňujúci vjazd autám - už 6 mesiacov.
 Autá prev. Tratória, ktoré rozvážajú pizzu jazdia v pešej zóne drzo a rýchlo, navyše
parkujú v lukratívnej ulici Vuruma.
 Rušenie nočného kľudu v pešej zóne najmä z prevádzky Nosorožca, sa rieši už 25
rokov, až na niektoré momenty pri výmene nájomcu je to čoraz horšie. Z 27.11 na
28.11 sa volala polícia, avšak k náprave nedošlo /štátnu, mestskú/. Vonku majú 3 stoly
na státie a vynášajú alkohol celú noc, zábava je na ulici na Priekope s tichým
súhlasom polície.
 Taktiež sa nevykonáva kontrola vjazdu do pešej zóny, ani námatkovo. Vyzerá ako
keby bola ZRUŠENÁ. Občania pešej zóny.

Je požiadavka na rampu, ktorá by uzatvárala pešiu zónu. Poslanci súhlasia a
žiadajú o riešenie.
 Zelený pás medzi ulicou na Priekope a Kuzmányho je plný lístia. Nikto sa o to
nestará!!!

Zapisovateľ: MUDr. Peter Bačinský
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková

