Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 03.05.2018
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ľudovít Vandlík - MP
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
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 Dubenová
Napísala nasledovný Email: Obaciame sa na Vás ako na predsedu výboru mestskej častiVolebný obvod č.1.Sme obyvatelia domu na ulici Antona Bernoláka č.8. Žijeme tu niekoľko
desaťročí. V nebytových priestoroch pod našimi bytmi na prízemí sa v priebehu rokov
striedali rôzne obchody. Vždy sme dúfali, aby sa tieto priestory nevyužívali na pohostinstvo.
V súčasnosti sme ostali prekvapení. Najprv sa na jednej strane od vchodových dverí domu po
dlhotrvajúcich prerábkach otvorila Vinotéka a Syrotéka Rúfus. Boli sme z ich strany
ubezpečení, že to bude len obchod s kvalitným vínom a syrmi s otváracími hodinami do
19,00. Pred dvoma týždňami však pred obchod pribudli stolíky a stoličky. Informovali sme sa
na Mestskom úrade o tom, či ako vlastníci bytov nemusíme byť o vzniku terasy oboznámení,
ale Všeobecne záväzné nariadenie však takúto povinnosť neobsahuje a terasy vlastne môžu
byť všade.
Zároveň sa začala prestavba aj obchodu z ľavej časti od vchodových dverí domu. Informovali
sme sa u ľudí, ktorí vykonávajú prestavbu o zámere stavby. Dostali sme odpoveď, že v
uvedených priestoroch bude reštaurácia. Na otázku ako odvedú výpary sme dostali odpoveď,
že budú mať vlastné odvetrávanie, vlastný komín. Nik sa nás nepýtal či súhlasíme. V
súčasnosti idú všetky odvetrania cez šachtu a v bytoch máme neznesiteľný zápach z náterov.
Zrazu po toľkých rokoch sme ostali ako zajatci. Do domu budeme chodiť pomedzi stoličky a
z okien budeme počúvať krik a z druhej strany domu budeme dýchať reštauračné výpary a
počúvať hluk klimatizácie.

Pán prednosta poslal nasledujúcu odpoveď: je pravda, že evidujeme dve žiadosti na letnú
terasu na adrese A. Bernoláka 2203/8 a jednu žiadosť na terasu pred objektom 2203/4. Je to v procese
vybavovania, čaká sa na vyjadrenie architektov. Ak splnia podmienky podľa príslušného VZN, mesto
s nimi bude musieť uzavrieť nájomnú zmluvu.
Pani Dubenová sa zúčastnila stretnutia a žiada aby sa popísaný problém riešil. Okrem toho poukazuje
na neupravený, rozbitý a neudržiavaný dvor. Taktiež na to, že z prevádzky mäsiarstva sa do
kontajnerov vyhadzuje mäso a potom sa šíry zápach.

Pán Sirocký


Opätovne sa pýta, prečo bolo na Puškinovej ulici postavené nové ihrisko a nebolo to
prejednané s občanmi, alebo poslancami. Pýta sa, či je predmetné detské ihrisko
skolaudované? Zbytočná investícia, prečo sa nezrekonštruovalo staré ihrisko?
.
Pán Baričík, Straka



Rázusová ulica, opäť, napriek upozorneniu že občania pomôžu prebehlo čistenie, ale
len po strede ulice, občania opätovne žiadajú, aby pred čistením boli upovedomení a
dokážu zariadiť, aby na ulici nestáli autá a ulica bola kompletne vyčistená.



Občania opätovne žiadajú, aby pod schodiskom na Rázusovej ulici bol odstránený
neporiadok, ktorý sa tam počas zimy nazhromaždil. Mesto odpovedalo po minulom
stretnutí, že priestor bude vyčistený, napriek tomu sa tak nestalo. Žiadajú o pravidelné
čistenie tohto priestoru.



Opätovne upozorňujú, že napriek tomu, že sa mesto dohodlo, že bude znemožnené
státie kamiónov pod estakádov, toto nebolo úplne doriešené. Stále je možnosť, že
kamióny môžu na tomto mieste parkovať. Pravidelne tam parkujú min. 2 kamióny.



Opätovne žiadajú opravu schodiska zo strany z Rázusovej ulice prechod ku cintorínu.



Žiadajú mesto, či by sa nemohol pristaviť ešte jeden kontajner ku cintorínu ku
zástavke, napriek tomu, že v areály cintorína sú kontajnery, na zastávke pri cintoríne
sú rozhádzané smeti, lebo tam je malá odpadová nádoba.

Vypracovala: Ľ. Chodelková

