Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 06.04.2017
Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
MUDr. Róbert Ficek
MUDr. Peter Durmis
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














Pani Markošová má požiadavky na MsÚ Žilina za Lichardova 17/66
odstrániť korene po vyrezaných stromoch,
odvetviť spodné konáre na stromoch,
vyrezať prerastený strom medzi vchodom 16 a 17 na Lichardovej, ktorý už poškodzuje
smrek pri ňom s rozvieva vrtuľky pred olistením,
pristaviť veľký kontajner k 1 a 2 paneláku na Lichardovej,
opraviť prístupovú cestu k vývarovni, teda poza blok 2803,
pred panelákom 2803 predné vchody 15 a 18 majú prehnité rohože, hrozia úrazy,
obyvatelia žiadajú odstrániť a doplniť po schod asfaltom,
osadiť tabuľky medzi panelákmi 2802, 2803, 2804 zákaz venčenia psov, k týmto
vchodom chodia venčiť ľudia z Bulvára, Hlín III. a IV.
Za niekoľkoročné služby pri čistení okolia kontajnerov a náklady za vybitý zub
bezdomovcom 20.03.2015 pani Markošová žiada od mesta:
1 fúrik, 2 lopaty, 2 hrable, vidly s násadou, metly s násadou.
Páni Hudec a Oberta,
sídlisko pod nemocnicou, sú tam kontajnery a prístrešky, oproti parkujú autá a
smetiarske autá tam nemajú prístup, ťahajú kontajnery, ničia trávnik. Návrh od
občanov je, že tam treba osadiť značky zákaz státia, aby mali smetiarske autá prístup,
treba vyfrézovať korene a orezať konáre,
svah pod nemocnicou, stále je tam neporiadok, treba to pravidelne čistiť, prejde
tadiaľ veľmi veľa ľudí,
treba pridať pruh pre cyklistov, chodci chodia po trávniku,

 nad kontajnermi urobené prístrešky, využívajú to bezdomovci, treba s nimi urobiť
poriadok, je tam špinavo a neporiadok,
 niektoré autá parkujú priamo pred vchodmi, zabraňujú tak prechodu ak by
potrebovali hasiči, alebo sanitka, MP by mali kontrolovať, občania navrhujú popred
záhradky a vchody urobiť žlté čiarovanie a osadiť značky zákaz státia, alebo nejaké
zábrany,
 pri Kotve predajňa Včela, na hlavnej ceste pred predajňou parkujú autá napriek tomu
že tam je zákaz zastavenia, deje sa to pravidelne,
 na Studničkách pred notárskym úradom parkujú autá na trávniku, MP to vôbec
nerieši,
 na Predmestskej je parovod do nemocnice, schádzajú sa tam v noci narkomani a MP to
nerieši,
 občania sa sťažujú že MP nereagujú na sťažnosti občanov keď im telefonujú, ale majú
aj zlú osobnú skúsenosť pri návšteve MP.








Rázusová, Tichá ulica
kedy bude ukončený poriadok so stromami, je ukončená iba jedna strana,
dochádza k náprave čistenia ulice, problém je so zaparkovanými autami, treba aby
mesto určilo termín čistenia a obyvatelia si zariadia aby neboli zaparkované autá a celá
ulica sa tak môže vyčistiť, alebo treba aby mesto dodržiavalo harmonogram čistenia a
obyvatelia si to zariadia,
treba zrekonštruovať schody na konci Rázusovej ulice, prechod ku cintorínu, žiadame
aby mesto vyčíslilo výšku opravy v čo najkratšom čase a zabezpečilo opravu,
alebo keď budeme vedieť sumu vyčleníme na opravu prostriedky z poslaneckého
fondu,
na Rázusovej treba zabezpečiť aby boli všetky nádoby na separovaný odpad, komplet,
opakovane žiadajú od mesta riešiť parkovanie kamiónov.

Pán Šamaj opakovane vysvetlil problém ohľadom vjazdu a parkovania na
Kuzmányho ulici. Je tam predajňa K mart, ktorá patrí kórejským občanom. Majitelia
podľa zistení majú vydané karty, ktoré im umožňujú vstup do zákazu vjazdu a
parkovanie, ale nielen im, ale aj iným autám nielen so žilinskými značkami. Kariet je
vraj okolo 50-60, MP to nerieši, vraj tieto karty sú vydané s tichým súhlasom
kompetentných. Nestotožnil sa s odpoveďou mesta a preto žiada aby MP, alebo
niekto kompetentný kartičky odobral a zamedzil vstup,
 Taktiež opakovane poukázal na neporiadok a hluk reštaurácie Nosorožec, občania
navrhujú skrátiť otváracie hodiny: nedeľa - štvrtok do 22.00 hod., piatok, sobota do
00.00 hod. Bolo by potrebné zo strany MP zvýšiť kontroly z dôvodu, že tam chodia
maloletí.
 Pán Šamaj navrhuje zverejniť všetky vydané povolenia vstupu do pešej zóny teraz, ale
aj do budúcna pri novom systéme.
 Pán Hudec žiada mesto aby odpovedalo na dotaz zo zápisnice z novembra 2016
ohľadom neporiadku pod nemocnicou.

Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková
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