
Z á p i s n i c a 
10. zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a 

Malá Praha, konaného dňa 04.11.2015 
 
 
Prítomní poslanci: 
PaedDr. Ľudmila Chodelková 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
MUDr. Róbert Ficek 
Kpt. Ján Capko 
 
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 Buchel poprosil zástupcu MP či by nemohli dozrieť na výjazd 
Suvorovova/Komenského, stoja tam autá a zle sa vychádza, zlá viditeľnosť. 

 Občania žiadajú, aby boli oboznámení, kedy sa budú orezávať stromy, ktoré sú 
označené, chcú sa orezávania zúčastniť, aby to mohli trošku usmerniť. 

 V parčíku pri Lichardovej ulici sú poodtŕhané tabuľky "zákaz vstupu so psom". 
 Taktiež na Lichardovej (zadná strana) smer schody ku Saleziánom k podchodu, je v 

zlom stave zábradlie, hrdzavé a škaredé, obyvatelia žiadajú o natretie. 
 Pán Baričík spolu s ostatnými prítomnými opäť poukázal na kolíky, ktoré boli osadené 

na konci Rázusovej ulice, križovatka, aby tam nestáli autá, tie opätovne začali stáť na 
tráve za osadenými kolíkmi a ničia zeleň. Treba situáciu riešiť. 

 Taktiež sa sťažovali na čistenie ulice Rázusová, treba to robiť v noci, keď nestoja 
zaparkované autá. Udialo sa tak iba raz. Počas dňa to je zbytočné. 

 Popri celej ulici sú veľmi vysoké a staré stromy. Je to tam nebezpečné, v prípade 
silného vetra, alebo búrky. Bolo by potrebné ich orezať. 

 Pán Popluhár prisľúbil vyriešiť a dohodnúť sa s pánom Vidrom na ŽP. 
 Opätovne sa riešilo parkovanie pri Cestárskej ulici. Je to problém, parkuje tam veľa 

kamiónov, znečisťujú prostredie a ničia cesty. Riešením by mohlo byť osadenie 
značky na začiatku Rázusovej ulice: Zákaz vjazdu pre nákladné autá s výnimkou 
zásobovania. Je to podnet na Odbor dopravy. Žiadame o vyjadrenie. 

 Taktiež občania žiadali o možnosť, či by si na Rázusovej ulici v zelenom pásme pred 
rodinnými domami nemohli vybudovať parkovacie miesta, kto ešte nemá a tým by sa 
čiastočne vyriešila aj situácia s parkovaním počas dňa. Dohoda s mestom na prípadné 
odkúpenie pozemkov pred domom. 

 Na Tichej ulici občania žiadajú MsÚ o strihanie trávy a čistenie chodníkov a cesty. Za 
36 rokov sa tam kosilo iba dva razy. Bolo by potrebné pristaviť veľký kontajner, aby 



lístie, trávu a konáre mohli občania vynášať do kontajnera. Taktiež žiadajú na Tichej 
ulici zreparovať chodník, ktorý je v zlom stave. 

 Obyvatelia sa zaujímali, či sa ide niečo stavať na Tichej ulici, lebo tam mesiac dozadu 
niečo vymeriavali, vraj počuli, že by tadiaľ mali začať chodiť kamióny, s čím zásadne 
nesúhlasia. 

 Na konci Rázusovej ulice, pred nadchodom smerom k cintorínu sú v zlom stave 
schody, bolo by potrebné ich zreparovať a taktiež, či by sa tam nedalo nainštalovať 
osvetlenie, je to tam nebezpečné a veľmi tmavé. 

 
 Z centra mesta bola požiadavka, či sa budú orezávať nejaké stromy, ktoré sú 

rozrastené. 
 Taktiež išlo oznámenie na políciu ulica Dolný Val, že už 6 mesiacov je vytrhnutý 

stredový stĺpik smerom do pešej zóny k Domu umenia Fatra. Chodia tadiaľ autá. 
 Opätovne bola požiadavka závory do pešej zóny, je tam neúnosná situácia a je to 

nebezpečné pre chodcov. 
 Požiadavka zmeniť značenie podľa VZN, vjazd do pešej zóny a k hotelom. 
 Sťažnosť na rozvoz pizze v pešej zóne a taktiež jazdenie taxíkov. 
 Nočný hluk v centre mesta, nedodržiavanie zatváracích hodín, hlučná hudba rušenie 

nočného pokoja. 
 Piváreň "Nosorožec", vraj boli predĺžené otváracie hodiny, kto to povolil. 
 Treba zamedziť prejazd áut po chodníku oproti Auparku, Ďuroška pekáreň, okolo 

chodia autá po chodníku do pešej zóny. Treba tam namontovať prekážku. 
 

 Občania z Bulvára sa sťažovali na parkovanie, je problém parkovať. Parkovanie majú 
aj majitelia aj nájomcovia. Väčšina bytov je v prenájme, starousadlíci sú vyháňaní z 
bytov a byty prenajímané na všelijakú činnosť (prostitúcia, drogy, ...). 

 Občania sa dozvedeli o architektonickej súťaži Bulvár Žilina, žiadajú byť účastníkmi 
komisie a taktiež o to isté žiadajú aj poslanci. Žiadajú komplexné riešenie, chcú aby 
bola zakomponovaná zeleň. Dnes je Žilina mestom áut a odrádza turistov. Turisti sa 
vyhýbajú nášmu mestu. 

 
Poslanci sa na záver zhodli, že je nevyhnutné riešiť čistotu mesta, žiadame udržiavanie 
poriadku v starom meste, zvlášť v centre.  
Žiadame vyčistiť priestory pod divadlom, ( v kríkoch sú nahádzané smeti, treba vyhrabať a 
povyberať), pravidelne čistiť okolo divadla a kostola, konajú sa tam svadby a iné udalosti a 
priestory sú značne znečistené.  
Ďalej poslanci žiadajú vyčleniť finančné prostriedky na opravu schodov od divadla ku 
Pivovarskej ulici, sú v zlom stave, ohrozenie bezpečnosti obyvateľov. Taktiež žiadajú v časti 
pod kostolom a divadlom vymeniť a skultúrniť smetné koše, ktoré sú značne zhrdzavené a 
esteticky v tejto oblasti nevhodné. 
 
Všetky podnety žiadame riešiť a konkrétne riešenia zaslať poslancom Výboru č.1. 
 
Na záver poslanci schválili rozdelenie finančného príspevku z pohotovostného fondu na rok 
2015 vo výške 1 400,- €: 
 
pre Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 17: 319,- € 
Účel: nákup kalendárov na rok 2016 a nákup kotlíka. 
Požadovaná výška: 319,00 € 



Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. Janka Filipová, Karola Kmeťku 3149/6 
Email.: janafilipova9 @mail.com 
 
pre ZUŠ Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina: 300,- € 
Účel: materiálne vybavenie - multifunkčná tlačiareň, nástenka. 
Požadovaná výška: 300,00 € 
Kontaktné údaje príjemcu: J Šalaga, DiS.art. 
Email.: zusarvay@stonline.sk 
 
 
 
pre Materská škola, Predmestská 27, 010 01 Žilina: 300,- € 
Účel: nákup obkladu kuchyne, materiálne vybavenie. 
Požadovaná výška: 300,00 € 
Kontaktné údaje príjemcu: Mária Martinčeková 
Email.: mspredmestska@gmail.com 
 
pre ZŠ s MŠ Do Stošky 8, 010 04 Žilina: 281,- €   
Účel: nákup materiálu 
Požadovaná výška: 281,- € 
Kontaktné údaje príjemcu: Ing Ľubomír Krajčí, PhD 
Email.:  
 
pre mestskú časť Bytčica: 200,- € 
Účel: príspevok na Vianočný koncert. 
Požadovaná výška: 200,- € 
Kontaktné údaje príjemcu: Mgr.Anton Trnovec, Jozef Juriš 
Email.: Anton.Trnovec@zilina.sk 
 
 
Zapisovateľ: MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
 
 
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 
 


