
Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV,  

Hliny VIII a Malá Praha konaného dňa 04.02.2015 

Prítomní  PaedDr. Ľudmila Chodelková 
                MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
                MUDr. Peter Bačinský 
                pplk. Peter Mišejka 
                Kpt. Ján Capko 
Hostia:    Jozef Námor 
               Juraj Konečný 
               Július Buchel 
               Anna Michlíková 
               Vlado Bača 
               Ján Zerola 
               Denisa Zerola 
  

Program: 

1. Privítanie a predstavenie prítomných. 
2. Podnety občanov  
3. Diskusia 
4. Záver 
. 
1. Privítanie a predstavenie prítomných. 

 Ľudmila Chodelková privítala všetkých prítomných, ktorí sa navzájom predstavili.  

 
2. Podnety občanov 
Pán Bača predniesol žiadosť, aby MsÚ Žilina zverejňoval informácie o nezamestnaných, ktorí 
vykonávajú verejno-prospešné práce, kde sa nachádzajú, aký je ich harmonogram činnosti, čo 
vykonávajú. Aspoň v nominálnej podobe počtu osôb v danom dni a v lokalite. Žiada aby tieto 
informácie boli zverejňované na stránke mesta. 
Žiadame kompetentných pracovníkov MsÚ, aby tieto informácie zverejňovali, ak tak 
vykonávajú, aby o tom informovali občanov a poslancov, kde môžu dané informácie 
získať. 
 
Pán Konečný predniesol žiadosť, aby sa riešila situácia s poškodenými smetnými nádobami 
na sídlisku Hliny VIII: Lichardova 1-10, pri škole a školskom ihrisku. 3 smetné nádoby sú 
úplne poškodené a treba ich vymeniť. 
Zaväzujeme kompetentných pracovníkov MsÚ, aby žiadosť riešili a  informovali 
poslancov ako postupovali. 
 
Pán Buchel žiadal, aby boli od snehu očistené chodníky nielen pred obytnými domami, ale aj 
po ich bokoch. 
Na jeseň nebolo odhrnuté lístie spod stromov  a pozberané spadnuté konáre, preto obyvatelia 
žiadajú takto učiniť na jar, taktiež upratať detské ihrisko. Časť Hliny VIII. 



Zaväzujeme kompetentných pracovníkov MsÚ aby žiadosť riešili a informovali 
poslancov ako postupovali pri podnete a ako bola žiadosť vyriešená. 
 
Ďalej pán Buchel informoval zástupcov MP o partii, ktorá pravidelne zapaľuje petardy a 
spôsobuje tak hluk, Lichardova ulica. Zástupcovia MP prisľúbili že problém budú 
monitorovať a riešiť. 
 
Pán Bača žiadal, aby sa riešili reklamy v meste, ktoré nie sú na fasádach domov, ale zasahujú 
do priestoru chodníka, ulice. Zaujímal sa kto dáva povolenia na ich vyvesenie a či mesto 
nemôže riešiť, aby sa povolenia na takúto reklamu nevydávali. 
Žiadame odpoveď od kompetentných na MsÚ, aby sme mohli občanov informovať. 
 
Pán Námor priniesol materiál, ktorý pridávame ako prílohu, kde je informácia, ako by sa 
mohla riešiť svetelná reklama pri hotely Slovakia (problém je popísaný v zápisnici č. 1 z 
21.1.2015). Priložený materiál treba naštudovať a ak by bolo možné, vzniknutú situáciu riešiť. 
Vyhláška 539/2007, konkrétne §3,5,6. 
Žiadame aby sa odbor k tomu určený na MsÚ vyjadril a stanovisko  zaslal  poslancom 
zvoleným za obvod č.1, prípadne riešil túto vzniknutú situáciu. 
 
Pani Michlíková opäť otvorila problém zariadenia na bulvári "siedmi schod" (problém 
popísaný v zápisnici č. 1 z 21.1.2015). Žiadala zistiť, kto povolil záverečnú hodinu pre toto 
zariadenie na 24:00 hod. Obyvatelia sú nahnevaní na hluk, ktorý im znepríjemňuje život vo 
večerných hodinách. Pán poslanec Durmis mal navštíviť uvedené zariadenie, avšak z dôvodu 
dovolenky sa na včerajšom výbore nezúčastnil. Bude prítomných informovať.   
Ďalej bola prednesená sťažnosť na 2 prevádzky mäsa na Bulvári, kde sa obyvatelia obytných 
domov  sťažujú, že uvedené prevádzky nemajú vlastné smetné nádoby a žiadajú prešetrenie z 
akého dôvodu tieto prevádzky smetné nádoby zrušili. 
Žiadame odpoveď od kompetentných na MsÚ, kto povolil predĺženie záverečných hodín, 
ktorá komisia to schvaľovala  a aká je schválená prevádzková doba zariadenia. Taktiež 
zistiť ako je to so smetnými nádobami. 
 
Pán Zerola sa zaujímal o poskytnutie pohotovostného fondu na rok 2015 vo výške 500,00 € 
na revitalizáciu komunitnej záhrady Antona Bernoláka. Žiadosť bola adresovaná MUDr. 
Ficekovi a spoločne sme sa dohodli, že pán Ficek bude poskytnutie pohotovostného 
fondu riešiť.  
Pán Zero žiada o spoluprácu s odborom dopravy MsÚ Žilina o spevnenie mestskej 
komunikácie (zaasfaltovať plochu cca 2x1m) pri vstupe do komunitnej záhrady, nakoľko 
smetiarske vozidlo prechádza po nespevnenej časti a poškodzuje ju. Taktiež žiada o 
odstránenie 2 ks železničných konštrukcií - vešiakov z komunitnej záhrady a odstránenie 2ks 
panelov pri smetných nádobách. 
Žiadame kompetentných na MsÚ, aby spomínanú plochu vyasfaltovali a materiál 
odstránili. Taktiež žiadame informovať poslancov o riešení. 
 
Pani Michlíková spomenula problém so zástavkou oproti Auparku. Pán Popluhár prisľúbil, že 
sa bude na MsÚ informovať. 
 
3. Diskusia 
Občania verejne poďakovali pracovníkom MsÚ za rýchle odpratávanie snehu počas zimy a 
taktiež odstraňovanie konárov v minulosti. 
 



Na záver prebiehala diskusia so zástupcami Mestskej polície. Bolo by potrebné postupne 
navýšiť stav v MP aby mohla byť dôslednejšie zabezpečovaná ochrana v mestských a 
prímestských častiach. Veľmi dobrý ohlas u obyvateľov majú cyklohliadky, ktoré sú  taktiež  
obľúbené aj medzi príslušníkmi MP. Hovorilo sa aj o bezpečnosti v centre mesta a o 
spolupráci s policajným zborom. 
 
Všetky podnety budú odoslané prednostovi mestského úradu, ktorý ich následne pridelí 
kompetentným vedúcich odborov MsÚ v Žiline. Poslanci za obvod č.1 žiadajú, tak ako je 
popísané v texte, aby im boli zaslané odpovede, ako sa problémy riešia, alebo vyriešili. 
Odpovede žiadame zaslať na emailové adresy do najbližšieho zasadnutia poslaneckého 
výboru, ktoré sa bude konať dňa 04.03.2015 o 16.00 hod v priestoroch MsÚ Žilina. 
 
Na záver pani Chodelková všetkým prítomným poďakovala a rozlúčila sa.  
 
 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
                                          
 
                                                                            Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 


