
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Hliny I-IV, Staré mesto, 

 konaného dňa 18.4.2019 

Prítomní poslanci: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

Mgr. Zuzana Balogová 

 

Neprítomní  a ospravedlnení 

Ing. Barbora Birnerová PhD. 

Mgr. Marek Richter PhD. 

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: 

Na stretnutí boli prítomní zástupcovia prevádzky na Marianskom námestí, pán Vidra 

a pán Buchanec, ktorí žiadali povolenie na zriadenie letnej terasy pri ich prevádzke . Kópia 

žiadosti  v prílohe.  

 

3. Podnety ktoré prišli bezprostredne po minulom stretnutí s občanmi, ktoré sa konalo 

21.3 2019 

1. Pán Halás sa zaujímal, či sa bude otvárať VZN o terasách na Mariánskom námestí, nakoľko 

by rád umiestnil vo svojej prevádzke letnú  terasu, predstavil aj konkrétny projekt.  

 

2. Vo vnútrobloku Hliny I. za predajňou Coop Jednota je problém s prejazdom zásobovacích 

nákladných áut . V prípade, že v podchode stoja zaparkované autá, nákladiaky sa nemajú ako 

otáčať a pri výjazde z podchodu poškodzujú travertínové obklady bytových domov. Tie sa 

musia následne často opravovať. Návrhom riešenia je, aby sa na zemi vyznačili farebné kríže 

(dopravné značenie), ktoré zakazuje parkovanie áut v podchode do vnútrobloku z 

Bernolákovej ulice. Už v minulosti značenie existovalo a veci pomáhalo. Dnes je vyblednuté 

a stojace autá sú problém, potrebné parkovaniu v podchode zabrániť! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Občania navrhujú umiestniť kameru do stredu Bernolákovej ulice, tu sa zhromažďujú 

neprispôsobiví občania pod vplyvom alkoholu. Na zváženie je aj prehodnotenie dlhých 

otváracích hodín v predajni nápojov a voľného predaja alkoholu na Bulvári, nakoľko vo 

večerných hodinách kumuluje ľudí so závislosťami. 

 

4. Pán Horvát sa zaujímal o kontrolu kolportérov na Mariánskom námestí, nakoľko podľa 

jeho informácií majú počas predaja meniť miesta predaja.  

 

5: Pán Horvát sa opätovne zaujímal o grantový systém mesta. Bude chcieť požiadať mesto 

(primátora) o odpustenie úrokov z omeškania platby, ktoré mu za viac rokov od žiadosti o 

grant vznikla.  

 

4. Podnet zo dňa 23.4 2019 od pána Jozefa Štubňu     

V okolí Hlinkového námestia a aj na Národnej ulici pred rekonštrukciou dlažby na 

Národnej ulici boli okolo kmeňov stromov masívne pekné liatinové mreže ako sú pri 

napájadle na Hlinkovom námestí. 

Na Národnej ulici sa vymenila dlažba a aj tie pekné masívna mreže s erbom Žiliny za 

plechové, ale ďalšie v okolí Hlinkovho námestia ktoré sú odstránené sa nenahradili. 

Teraz to pôsobí otrasne – viď snímky. 

                                                               

     

 



    

   

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zuzana Balogová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


