
Z á p i s n i c a 

2. zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá 

Praha, konaného dňa 02.03.2016 

 

 

Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

MUDr. Peter Durmis 

Kpt. Ján Capko 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

MUDr. Róbert Ficek - ospravedlnený 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

MUDr. Peter Bačinský 

 

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 Holešová žiada o prestrihanie stromov na ulici Predmestskej 28,30,31, ktoré 

tienia a znepríjemňujú život obyvateľov. ( Prikladám oficiálny list so žiadosťou, ktorý 

bol zaslaný na MsÚ v prílohe), žiadame o vyriešenie. 

 

Druhý problém na ulici Predmestskej je s parkovaním, či by nebola možnosť získania 

prenosnej karty pre obyvateľov ulice, ktorí by o ňu požiadali z dôvodov návštev. 

 

Tretí problém je s parkovaním rôznych áut na tejto ulici pred garážami. 

 

 Pán Buchel poďakoval MP, že riešila parkovanie na križovatke Lichardová a 

Suvorovová. 

 

 Pán Konečný, Lichardová ulica - treba zametať chodníky a čistiť priestranstvá. 

 

 Pán Bača poukázal na nízke financie, ktoré dáva mesto na kultúru. Porovnal s 

ostatnými mestami a ten rozdiel je veľký. O probléme bude informovať aj komisiu 

kultúry. 

 

Ďalší dotaz bol ohľadom parkovania na chodníku Jesenského ulica a Klemensova, 

firemné autá, ktoré parkujú bez poplatkov a bývajúci si musia kupovať parkovacie 

karty. 

 



 Pán Baričík poukázal na autá, ktoré parkujú na konci Rázusovej ulice, pred schodmi a 

chodci majú problém prechádzať. 

  

Pod mostom na konci Rázusovej ulice  sa nachádza veľká skládka odpadu, stačilo by 

tam dať potrebný kontajner a ľudia by to tam upratali. 

 

 Odrezané zábradlie na Štefánikovej ulici, hrozí chodcom stret s automobilom. 

 

 Na Veľkej Okružnej pri Jazykovej škole je zlomená lampa, trčia z nej drôty. 

 

 

Žiadame uvedené žiadosti riešiť a informovať poslancov. 

 

 

Na záver poslanci prijali žiadosti o podporu a finančného príspevku z pohotovostného fondu 

na rok 2016 vo výške 300,- €: 

 

pre OZ " Umenie deťom"  

Účel: nákup skriňa v hodnote 100,-€, látky na vystúpenie 150,-€ 

Požadovaná výška: 250,-€ 

Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. Ondrej Kormančík 

Email.: kormancik.ondrej@gmail.com 

 

pre OZ Papavero 

Účel: revitalizácia komunitnej záhrady Antona Bernoláka 

Požadovaná výška: 50,-€ 

Kontaktné údaje príjemcu: Ing. Ján Zerola, nozero@post.sk 

Email.: nozero@post.sk 

 

 

 

Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis 

 

 

Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 

 


