
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 02.03.2017 

 

Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

MUDr. Peter Bačinský  

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

MUDr. Róbert Ficek 

MUDr. Peter Durmis 

 

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 

 

 Rázusová, Tichá ulica, pochvala za orezanie stromov a následné vyfrézovanie 

kmeňov v rovine. 

- Občania sa chcú informovať na nainštalované kamery, či budú slúžiť aj občanom a z 

akého dôvodu boli nainštalované. 

- Dva kontajnery na separovaný odpad boli premiestnené z Tichej ulice na koniec 

Rázusovej. Občania sa informujú, či by všetky nádoby nemohli byť premiestnené pod 

nadchod prechodových schodov smerom na cintorín. Je to lepšie miesto a boli by 

kryté pred dažďom. Taktiež požadovali aby boli nádoby komplet na všetok 

separovaný odpad. 

- Od jesene nie je pohrabané lístie, žiadajú o nápravu. 

- Od novembra rozkopaná Tichá ulica z dôvodu pokladania káblov T com. Dokedy to 

bude trvať a či tak isto dlho bude rozkopaná aj Rázuová ulica, kde by sa to tiež malo 

realizovať? Či je v poriadku, že takéto jednoduché práce trvajú tak dlho? 

 

 Pán Šamaj vysvetlil problém ohľadom vjazdu a parkovania na Kuzmányho ulici. Je 

tam predajňa K mart, ktorá patrí kórejským občanom. Majitelia podľa zistení majú 

vydané karty, ktoré im umožňujú vstup do zákazu vjazdu a parkovanie, ale nielen im, 

ale aj iným autám nielen so žilinskými značkami. Kariet je vraj okolo 50-60, MP to 

nerieši, vraj tieto karty sú vydané s tichým súhlasom kompetentných. Žiadame 

odpoveď kto kartičky vydáva a prečo? 

- Taktiež poukázal na neporiadok a hluk reštaurácie Nosorožec, občania navrhujú 

skrátiť otváracie hodiny: nedeľa - štvrtok do 22.00 hod., piatok, sobota do 00.00 hod. 

- Bolo by potrebné zo strany MP zvýšiť kontroly z dôvodu, že tam chodia maloletí. 



- Pán Šamaj navrhuje zverejniť všetky vydané povolenia vstupu do pešej zóny teraz, 

ale aj do budúcna pri novom systéme.  

 

 Pán Hudec žiada mesto aby odpovedalo na dotaz zo zápisnice z novembra 2016 

ohľadom neporiadku pod nemocnicou. 

 

 Pán Bača žiada aby sa komisia kultúry a športu rozdelila na 2, Komisiu kultúry a 

komisiu športu. Z komisie žiada odpoveď na podnet, ktorý podal už pred rokom. 

 

 

 

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

 


