
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 02.11.2017 
 
Prítomní poslanci: 
PaedDr. Ľudmila Chodelková 
MUDr. Peter Durmis 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
Mgr. Martin Matejko - MP 
 
Neprítomní a ospravedlnení: 
MUDr. Peter Bačinský  
MUDr. Róbert Ficek 
 
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: 
 
 Pán Fišer 

 Žiada odpoveď, kedy sa zrealizuje vodorovné značenie Hliny VIII., Lichardová a 
Rajecká. 

 V prílohe prikladá návrh na vytvorenie parkovacích miest, mesto argumentovalo, že 
parkovacie miesta nemôžu byť vytvorené na úkor zelene. Pán Fišer podľa svojho 
návrhu, ktorý predkladá argumentuje, že parkovacie miesta sa môžu vytvoriť a o zeleň 
sa nepríde. Žiadosť a konkrétne miesto bolo lokalizované v predchádzajúcej zápisnici. 

     Pán Buchel 

 Žiada aby pred vchodmi na Lichardovej ulici bolo označenie, neparkovať pred 
 vchodom, zvykli si tam parkovať dodávky a z korby auta je ľahký prístup do bytov. 
 Nebezpečné kvôli zlodejom. 
 Minulý rok sa opravovali schody ku Saleziánom, nadjazd Lichardova, obyvateľov 
 zaujíma ako je možné, že sú opäť zničené. Aké materiály sa používajú a ako je 
 vykonaná takáto práca, keď to nevydrží ani rok. 

Pán Baričík 

 Poukazuje na to, že na Rázusovej ulici sa prestalo čistiť, už dlhšiu dobu tam neboli 
zametať. 

 Do dnešného dňa nebolo vykonané to čo sa sľúbilo, vyriešenie parkovania pod 
Rondlom, v blízkosti Rázusovej ulice. Stále tam parkujú kamióny. Pred letom sme sa 



dohodli, boli sme na to pozrieť a zúčastnení sľúbili riešenie. Do dnešného dňa sa tak 
neudialo. Žiadame vysvetlenie a splnenie sľubov.  

 Na jednej strane cesty Rázusovej ulice sa vyrúbali gaštany, kedy bude zahájená 
výstavba nových stromov a kedy sa bude vyrúbavať druhá strana, lebo je tam 
nebezpečie vyvrátenia starých stromov? 

 Obyvatelia ďakujú za opravu schodov, avšak do dnešného dňa nebolo vyriešené 
osvetlenie. Žiadajú, aby sa schody osvetlili, lebo hrozia úrazy. 

 Občania žiadajú o odpoveď, či sa bude riešiť kruhový objazd na križovatke Rázusová, 
Kvačalová, Priemyselná, veľmi by to pomohlo doprave. 
 
 

Poslanci žiadajú vyjadrenie pána Gromu ohľadom príspevku z pohotovostného fondu 
pre OZ Tulkáčik. Poslanci za Výbor 1 odsúhlasili príspevok. Pán Groma žiadosť zamietol s 
odôvodnením, že činnosť OZ sa nevykonáva na území mesta. Poslanci zaslali dňa 13.09.2017 
oficiálny list pánovi Gromovi, ku ktorému priložili čestné prehlásenie štatutára OZ, že svoju 
činnosť vykonáva na území mesta a žiadali vyjadrenie od pána Gromu. Do dnešného dňa 
nedostali oficiálnu odpoveď, na základe čoho pán Groma konštatuje, že OZ nevyvíja aktivity 
na území mesta. Poslanci žiadajú aby boli financie z pohotovostného fondu poskytnuté 
OZ tak, ako boli odhlasované na Výbore č.1, zaprotokolované v zápisnici a žiadosť 
riadne zaslaná na príslušný odbor. 

Na záver stretnutia s občanmi poslanci prediskutovali žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku z pohotovostného fondu na rok 2017 vo výške 1259,85 €. Poslanci sa dohodli a 
schválili žiadosti, potvrdené podpisom na prezenčnej listine. Neprítomní poslanci zašlú Email 
so súhlasom pani Kadnárovej. 
 
1. KSF DOXX Žilina, Murgašova 3, 010 01 Žilina 

Účel: finančné prostriedky budú použité za na materiálne vybavenie pre členov športového 
klubu KSF DOXX Žilina. 
Požadovaná výška: 510,00 €. 
Kontaktné údaje príjemcu: Jozef Rosenzweig  
Email: Jozef.rosenzweig@stonline.sk, tel. 0911 106 961 
 
1. VO AC UNIZA Žilina 

Účel: finančné prostriedky budú použité za na materiálne vybavenie pre členov športového 
klubu , zakúpenie športových súprav pre hráčov volejbalového družstva. 
Požadovaná výška: 749,85 €. 
Kontaktné údaje príjemcu: Róbert Janikovský, Univerzitná 8215/1, Žilina 
Email: janikovsky@uniza.sk, tel. 0905 383 442 

 

 
Zapisovateľ: PaedDr. Ľudmila Chodelková    .................. 
 
Prílohy: kresba parkovania Hliny VIII. od pána Fišera 
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