
Z á p i s n i c a 

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

Praha, konaného dňa 03.02.2016 

 

 

Prítomní poslanci: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

MUDr. Peter Durmis 

MUDr. Peter Bačinský 

Kpt. Ján Capko 

Neprítomný: 

MUDr. Róbert Ficek - ospravedlnený 

 

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 

 

 Pán Malcho žiadal, aby pešia zóna bola sprístupnená pre všetkých a neorganizovalo sa 

riešenie nového vstupu do pešej zóny. Všeobecne prebiehala dlhá diskusia, ale všetci 

prítomní okrem pána Malchu a pani Malchovej sa zhodli, že riešenie vstupu do pešej 

zóny je potrebné a systém, ktorý sa navrhne bude prínosom nielen pre obyvateľov 

pešej zóny, ale aj pre návštevníkov. Pán Capko vysvetlil prínos nového systému a 

taktiež zjednodušenie vstupu návštev k obyvateľom pešej zóny. Situácia by sa mala 

podstatne zjednodušiť a zamedzil by sa vstup do pešej zóny vozidlám, ktoré tam 

nepatria. Na záver sme sa zhodli, že vstup do pešej zóny je potrebné riešiť aj z dôvodu 

bezpečnosti pre chodcov a cyklistov, pre čistotu centra mesta, zmiernenie 

poškodzovania komunikácii a chodníkov.  

 

 Obyvatelia Bulvára poukázali na veľkú jamu plnú vody pri reštaurácii Siedmy schod. 

Zrejme to patrí do územia pozemku súkromnej osoby a preto by malo mesto vyzvať 

majiteľov pozemku aby urobili nápravu. 

 

 Pán Buchel upozornil na neodvezené kopy lístia na Hlinách VIII. 

V parčíku oproti ZŠ by bolo potrebné nainštalovať hojdačky pre deti.  

 

 Pán Bača informoval, že neboli odhrnuté chodníky v centre mesta počas snehovej 

nádielky a taktiež poukázal na pretrvávajúcu nečistotu po celom meste. 

 



 Pán Baričík poukázal na nečistotu na Rázusovej ulici, ďalej na potrebu zreparovať 

schodisko od Rázusovej ulice smerom k cintorínu. Je to tam veľmi nebezpečné. 

Taktiež tieto schody a chodník treba osvetliť. Prejde tadiaľ veľa ľudí a je tam tma. 

 

 Na pána Capku bol dotaz, aby MP chodili viac do centra mesta, hlavne v nočných 

hodinách piatok a sobotu. Pán Capko vysvetlil že chodia, avšak je ich málo, aby mohli 

byť iba v centre. Musia pokryť väčšie územie. 

 

Žiadame uvedené žiadosti riešiť a informovať poslancov. 

 

 

 

Zapisovateľ: MUDr. Peter Bačinský 

 

Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 

 


