
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá 

Praha, konaného dňa 01.06.2017 
 
Prítomní poslanci: 
PaedDr. Ľudmila Chodelková 
MUDr. Peter Durmis 
MUDr. Róbert Ficek 
 
Neprítomní a ospravedlnení: 
MUDr. Peter Bačinský  
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
 
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 Tichá ulica 
 spojnica medzi Rázusovou a Tichou, na jar žiada zosúladiť dovoz veľkých 

kontajnerov na odpad s upratovaním ulice, v tom čase je zbytočné upratovať, 
 stále nie je zahrnutá jama po Telecome, neupravený povrch chodníka. Už dávno to 

malo byť odstránené. Chodník je v zlom stave a treba ho upraviť, malo to byť hotové 
už na jar, priložené fotky, 

 pani Kvapilová žiada posunúť stĺpik, ktorý jej nainštalovali pri plote, kúsok vedľa, 
nemôže opravovať plot. 

 pred bytovkou na tejto ulici občania žiadajú nainštalovať aspoň jednu lavičku, 
 občania žiadajú aby sa dali separované smeti všetky dohromady, na Rázusovej sú 

nejaké a na Tichej iné, je potrebné to zosúladiť na jedno stojisko.  
 
Pán Buchel, Hliny VIII, Lichardova ulica 

 poďakoval za nainštalovaný kolotoč, lavičky, ktoré boli opravené, 
 do parku pri škole treba ešte nainštalovať 2 lavičky a 4 hojdačky, 
 v tom istom parku majú návrh aby bola dovezená hlina, deti po už vytvorených 

kopčekoch jazdia na bicykli a keby sa vytvorila ešte jedna väčšia kopa, bolo by to 
vhodné v zime na menšie sánkovanie pre deti, 

 vyschnuté stromy treba na Lichardovej ulici odstrániť, 
 z pohotovostného fondu poslanci žiadajú kúpiť na ihrisko bránky so sieťami. 

 
Pán Konečný 

 treba opraviť schody, spojnica Hliny VIII. a Saleziáni. 



 
Pani Markošová, Hliny VIII. 

 Vývarovňa Hliny VIII. za vývarovňou je cesta v zlom stave, naváža sa tam tovar a 
treba cestu zrekonštruovať, opraviť, 

 stále nevyriešené vysypávanie smetí, pracovníci vôbec neupratujú stojisko a je tam 
vždy neporiadok. 
 
Pán Bača 

 má návrh, aby sa mesto zaoberalo rajonizáciou MP, zástupca MP sa vyjadril že to tak 
funguje, ale pán Bača sa s tým nestotožnil, vraj pošle návrh s predstavou ako by to 
malo fungovať. 
 
 

 
Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková    .................. 
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