Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 07.12.2017
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Martin Matejko - MP
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Róbert Ficek
MUDr. Peter Durmis
Prítomní občania a zástupca MP:
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 Kvapilová






Žiada odpoveď, prečo sa neudržiavajú a nečistia schody, ktoré vedú na premostenie z
Rázusovej ulice ku mestskému cintorínu.
Na Tichej ulici po pracovníkoch ktorí kopali a prekladali káble zostali hrbole a
kamene, nedá sa kosiť a upravovať priestor popri chodníku. Okrem toho samotný
chodník nie je doasfaltovaný a treba ho dorobiť. Sú tam nebezpečné diery a nedá sa po
ňom chodiť, zvlášť v tomto období.
Podobný problém je aj na rohu Rázusovej a Tichej, treba tu opraviť chodníky.
Na tejto ulici bol osobne aj pán Čorba pozrieť ako po zaasfaltovaní chodníka, pri
rohovom dome na Tichej ulici, nemôžu otvoriť garážové dvere.
Žiadame o odpoveď pána Čorbu ako sa to ide riešiť
Pán Straka

 Taktiež poukázal na schody na Rázusovej ulici, ktoré boli zrekonštruované, avšak
nevhodne, lebo tam stojí voda a strašne sa tam šmýka. Okrem toho že nie sú osvetlené sú
aj nebezpečné pre chodcov.
 Občania opätovne žiadajú vyriešiť problém s kamiónmi pod Rondlom.
 Občania opätovne žiadajú vyriešiť problém s neupratovaním a nečistením Rázusovej a
Tichej ulice, taktiež žiadajú odviezť popadané lístie.

Poslanci opätovne žiadajú vyjadrenie pána Gromu ohľadom príspevku z
pohotovostného fondu pre OZ Tulkáčik. Poslanci za Výbor 1 odsúhlasili príspevok. Pán
Groma žiadosť zamietol s odôvodnením, že činnosť OZ sa nevykonáva na území mesta.
Poslanci zaslali dňa 13.09.2017 oficiálny list pánovi Gromovi, ku ktorému priložili čestné
prehlásenie štatutára OZ, že svoju činnosť vykonáva na území mesta a žiadali vyjadrenie od
pána Gromu. Do dnešného dňa nedostali oficiálnu odpoveď, na základe čoho pán Groma
konštatuje, že OZ nevyvíja aktivity na území mesta. Poslanci žiadajú aby boli financie z
pohotovostného fondu poskytnuté OZ tak, ako boli odhlasované na Výbore č.1,
zaprotokolované v zápisnici a žiadosť riadne zaslaná na príslušný odbor.
Informujeme, že najbližšie zasadnutie Výboru č.1 bude 11.01.2018 vo štvrtok o 16.00
Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková

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

