
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 04.05.2017 

 

Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

MUDr. Róbert Ficek 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

MUDr. Peter Bačinský  

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 

 

Pán Strašík poukázal na problémy na Veľkej Okružnej: 

 do 31.12.2016 mala byť odstránená závada uzavretého zvodu vody, jedná sa o rožný 

dom, stále sa to rieši, bolo nahlásené aj na Sevak a nič sa s tým nedeje. Žiada o 

nápravu. 

 Na veľkej Okružnej 17 je stavba, ktorá nie je označená, obyvatelia na to poukazovali 

aj v minulosti, stavba sa realizuje bez stavebného povolenia, prečo to stavebný úrad 

nerieši? Znehodnotenie historického centra mesta. 

 Rezidentské miesta sú stále obsadené, zástupca MP povedal že táto oblasť sa 

kontroluje 2x doobeda a 2x poobede. 

 Žiada či by sa pri starom Tescu nenainštalovala značka parkovanie pre invalidov. 

Chýba tam takto označené parkovanie. 

 

Pán Buchel 

 Suvorovová - Lichardova, autá zle parkujú a vychádzajúce vozidlá nevidia na hlavnú 

cestu, križovatka je neprehľadná, chýba dopravná značka, niekto zobral značku zákaz 

státia a zostala iba tyč. Zástupca MP sľúbil že to preverí.  

 Treba opraviť 2 kusy lavičiek pred ZŠ na detskom ihrisku, prehnité dosky. 

 Na detskom ihrisku niekto zobral kolotoč, odrezaný, občania sa pýtajú či bude 

nahradený novým? 

 Občania majú prosbu na vybudovanie 3 kusov strojov na cvičenie, nejaké univerzálne. 

 Občania žiadajú odstrániť vyschnuté stromky a nahradiť ich novými. 

 Z Hlín VIII. ku Saleziánom sú poškodené schody, potrebujú rekonštrukciu, sú zničené 

a nebezpečné. 



 Žiadajú dobudovať na detskom ihrisku 4 kusy hojdačiek. 

 

Rázusová ulica 

 Občania neustále poukazujú na problém parkovania kamiónov, ktorý sa vôbec nerieši. 

Pán Popluhár sľúbil, že sa o tom porozpráva a pokúsi sa to vyriešiť s pánom 

primátorom. 

 Treba zrekonštruovať schody na konci Rázusovej ulice, prechod ku cintorínu, 

žiadame aby mesto vyčíslilo výšku opravy v čo najkratšom čase a zabezpečilo 

opravu, alebo keď budeme vedieť sumu vyčleníme na opravu prostriedky z 

poslaneckého  fondu, 

 

Pán Šamaj nebol spokojný že sa neschválilo VZN pre vstup do pešej zóny. 

 

Pán Lacko napísal email.: "obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc pri doplnení zvislého a 

vodorovného dopravného značenia v blízkosti vodného diela a to najmä v úseku oproti 

reštaurácii River club v smere do mesta - označené zelenou. Išlo by o dopravné 

značenie  prípadne vodorovná žlta čiara. 

Ideálnym a možno trošku komplexnejším riešením by bolo vyznačenie cyklistického pruhu 

ako je napr pri VUC, od vodného diela až po existujúci chodník vyusťujúci vedľa  mosta 

smerujúceho z Vlčiniec - červená čiara. Myslím že šírka vozovky je vo veľa prípadoch viac 

ako postačujúca pokiaľ nie sú popri ceste odparkované vozidla. Toto riešenie by dopomohlo 

aj k usmerneniu cyklistov, ktorí veľa krát idú v protismere. 

Dôvod tejto žiadosti je nasledovný. S prichádzajúcim letom čoraz viac ľudí sa snaží jazdiť na 

bicykli a to najmä počas víkendov na blízke vodne dielo. Taktiež aj hustota premávky je v 

tejto oblasti dosť vysoká nehovoriac o statickej doprave a chodníky, ktoré som Vám spomínal 

už dávnejšie, vôbec nie sú vhodné pre cyklistov. 

Taktiež  včera som mal sám možnosť obchádzať zaparkovane vozidla v mieste označenom 

zelenou čiarou a nebolo to moc bezpečné z vyššie uvedených dôvodov." 

 

Na záver stretnutia s občanmi poslanci prediskutovali žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku z pohotovostného fondu na rok 2017 vo výške 1 150,00 €. Poslanci sa dohodli a 

schválili žiadosti. 

 

1. GoSpace o.z. IČO 50431277 Karola Kmeťku 3150/1  010 08  Žilina 

Účel: Finančné prostriedky budú použité pre podporu aktivít ekologického projektu Eko 

Friendly Žilina. Nákup ekologický tašiek. 

Požadovaná výška: 200,00 € 

Kontaktné údaje príjemcu: Bc. Karol Haas, Karola Kmeťku 9, Žilina, 0910911727,  

Email.: karolhaas85@gmail.com 

 

2. GoSpace o.z. IČO 50431277 Karola Kmeťku 3150/1  010 08  Žilina 

Účel: finančný príspevok bude použitý  na rozvoj a podporu športového klubu Atletická 

Akadémia Žilina.   Finančná čiastka bude použitá na organizáciu a propagáciu atletickej 

súťaže v Žiline.  

Požadovaná výška: 500,00 € 

Tričká pre deti – 300 eur 

Propagačné video súťaže – 60 eur 



Facebook reklama pre súťaž -  40 eur 

Fotograf – 40 eur 

Grafika (plagáty, cover fotky) – 60 eur  

Kontaktné údaje príjemcu: Bc. Karol Haas, Karola Kmeťku 9, Žilina, 0910911727,  

Email.: karolhaas85@gmail.com 

 

OZ Tu/l/káčik, Lučanská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka 

 

Účel: Poskytnuté financie budú určené na krmivo a veterinárnu starostlivosť pre týrané 

zvieratá, ktoré sú dočasne umiestňované v priestoroch Občianskeho združenia. 

Požadovaná výška: 450,00€ 

Kontaktné údaje príjemcu: Magdaléna Schwarzová 

Mobil: 0905510673 

 

 

 

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

 


