
Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV,  

Hliny VIII a Malá Praha konaného dňa 04.03.2015 

Prítomní: PaedDr. Ľudmila Chodelková 
 MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
 MUDr. Peter Bačinský 
 MUDr. Peter Durmis 
 MUDr. Róbert Ficek 
 Kpt. Ján Capko 
Hostia: Květa Glasňáková 
 Juraj Konečný 
 Ladislav Šamaj 
 Július Buchel 
 Vlado Bača 
 Štefan Schroner 
 pán Baričík 
 

Program: 

1. Privítanie prítomných. 
2. Podnety občanov a diskusia  
3. Záver 
. 
1. Privítanie  

Ľudmila Chodelková privítala všetkých prítomných.  

2. Podnety občanov a diskusia 

Občania sa sťažovali, že na Hlinách VIII a na Malej Prahe je veľmi veľký neporiadok, 
zlomené stromy, ktoré sú neodpratané, nečistota. Treba vykonať nápravu. 

Na Základnú školu Lichardová chodia súkromné autá, deti, občania sa musia vyhýbať a je to 
nebezpečné. Vyjadroval sa pán Capko, ktorý odporučil, aby sa oslovil odbor dopravy, ktorý 
by mal situáciu riešiť, bolo by potrebné osadiť značku, aby autá nejazdili až ku škole. Týmto 
žiadame odbor dopravy, aby situáciu riešil. 

Na Lichardovej ulici č. I. je byt, v ktorom údajne býva drogový díler. Je to nebezpečné a 
vchod sa poškodzuje. Dochádza k problémom, neporiadku a pre obyvateľov je to nebezpečné. 
Riešila to aj MP. Pán Capko odporučil volať vždy na 158. 

Pán Bača nebol spokojný s odpoveďou o VPP. Ich činnosť by mala byť pre obyvateľov viac 
otvorená a hlavne by ju malo byť vidieť na poriadku v meste. Mal by sa na webe meniť rozpis 
služieb, aby to bola aktuálna informácia. 

Firma ktorá by mala pravidelne udržiavať čistotu to vraj nerobí tak ako by mala, obyvatelia 
nie sú spokojní. 



Na Bulvári sú reklamné plochy, omietky, steny budov neudržiavané a v zlom stave, treba to 
riešiť a dať do poriadku. Je to zlá vizitka mesta. 

Pán Schroner sa sťažoval na primátora, kvôli vypovedaniu zmluvy ohľadom prenájmu 
priestoru podchodu pri Železničnej stanici. Podrobne popísal situáciu a pripomenul, že sa 
ohľadom tejto záležitosti súdi. V podchode sa zdržiavajú bezdomovci a podobní ľudia, je tam 
strašný neporiadok a smrad. Treba to čistiť pravidelne, aspoň 3 krát do dňa. Je to vstup do 
mesta, ktorý je neudržiavaný. Pán Schroner sľúbil, že pošle podklady na email, do dnešného 
dňa tak neurobil. Na záver požiadal, aby Mesto Žilina zastavilo proces voči pánovi 
Schronerovi. 

Žiadame aby sa situácia v podchode riešila a hlavne aby tam bol udržiavaný poriadok a 
čistota. 

Pani Glasňákova opäť informovala o svetelnej reklame pri hotely Slovakia. Opäť sa sťažovala 
na meste, žiada aby sa situácia riešila. Vo večerníku boli k tomu chaoticky napísané 
vyjadrenia, ktoré ani nesúviseli s danou problematikou, vyjadrila sa pani Glasňáková. 

Na mesto sme posielali aj podklady na možnosť riešenia. Žiadame kompetentné 
vyjadrenie. 

Obyvatelia Rajecká I.,II. sa sťažujú, vraj počas celej zimy boli len jeden krát vyčistené cesty 
pred garážami. Je to problém, lebo sa nedalo vychádzať s autami. Obyvatelia predsa platia 
dane, majú na to právo. 

Pán Baričík bol poverený obyvateľmi Rázusovej ulice, aby sa riešila križovatka na začiatku 
ulice. Po krajoch sú odstavené autá a je tam zlá viditeľnosť,  dochádza k častým nehodám. 
Okrem toho je veľmi frekventovaná, je to cesta a križovatka kde sa stretáva doprava z Hájika, 
Rázusovej cesty a cesta kde je priemyselná zóna. Riešením by bol kruhový objazd. 

Ďalším problémom je parkovanie kamiónov na konci Rázusovej ulice pod estakádou. Je 
potrebné urobiť, ak sa dá regulované parkovanie, alebo iné riešenie, je to mestský pozemok. 

Ďalej je potrebné vyriešiť nakladanie a vykladanie tovaru v podniku Ryba počas celej noci, je 
tam veľký hluk. 

Obyvatelia žiadajú aby sa mesto vyjadrilo, či je tam povolená nočná prevádzka a 
žiadajú situáciu riešiť. Taktiež žiadajú riešiť všetky popísané problémy. 

Pán Šamaj opäť apeluje na mesto, aby sa riešila situácia v pešej zóne. Je tam veľký pohyb 
áut a pre obyvateľov je to nepríjemné a tiež nebezpečné. Vjazd má povolený veľký počet áut, 
taxíkov. Treba to riešiť. 
 
Ďalej upozornil na tabuľu vjazd do pešej zóny pri pošte, ktorá je nainštalovaná príliš 
vysoko. Treba prerobiť, už na to upozorňoval viac krát. 
Ďalej zmizla tabuľa vstup do pešej zóny ulica Vuruma na Priekope. Mestská cesta, ktorá je v 
prenájme, stoja tam autá a nedá sa prechádzať. Auta tam nemajú stáť. Treba znovu 
namontovať tabuľu. 
Žiadame vyriešiť. 
 
Občania predniesli dotaz, že na stránke mesta by mali byť informácie o práci MP. Pán Capko 
reagoval, že informácie sú na stránke MP. Občania oponovali, že by mali byť na stránke 
mesta a podrobnejšie a hlavne aktuálne, lebo tomu tak nie je. Ďalej sa občania pýtali, prečo 



chodia mestskí policajti dvaja. Či by nebolo lepšie keby chodili po jednom, a tým by mohli 
kontrolovať väčší priestor. 
 
Ďalší podnet sa týkal požiadavky, či by sa nemohla zriadiť emailova schránka na meste, kde 
by mohli občania písať podnety, ktoré by boli zasielané na jednotlivé odbory a priamo by 
bolo odpovedané občanom. 
 
Žiadame riešiť všetky podnety a odpovedať na ne do najbližšieho zasadnutia 
poslaneckého Výboru MČ č. 1. 
 
Na záver pani Chodelková všetkým poďakovala a rozlúčila sa. 
 
 
 
MUDr. Peter Bačinský 
 
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 


