
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 05.10.2016 

 

Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

MUDr. Peter Durmis 

Kpt. Ján Capko 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

MUDr. Peter Bačinský  

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

MUDr. Róbert Ficek 

 

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 

 

 Rázusová ulica, občania sa dozvedeli, že tam má byť vykonaný výrub 10 stromov, na 

obhliadke boli ľudia z obecného úradu Varín, vraj idú vykonať tento výrub. Občania 

sa pýtajú čo s tým ma spoločné OU vo Varíne. Pýtajú sa kedy výrub začne a aký je 

postup prác. 

 Opätovne poukázali na parkovanie kamiónov v tejto oblasti pod estakádou, ničia cesty 

a plochu, ktorá nie je určená na parkovanie. Problém sa ťahá už dlho a neprichádza 

riešenie. Žiadali nainštalovanie značky zákaz vjazdu nákladných vozidiel a kamiónov 

s výnimkou zásobovania. 

 Taktiež poukázali na opakované parkovanie kamiónov za odbočkou Rázusovej ulice 

pozdĺž cesty priemyselnej zóny.  

  

 Pán Šamaj sa pýta, kedy sa začne realizovať vstup do pešej zóny a ako bude vyriešený 

systém vydávania vstupov, kto bude mať nárok na vstup do pešej zóny. Žiada aby 

podmienky získania vstupu do pešej zóny v novom systéme boli jasne a presne určené 

vo VZN. 

 Taktiež sa pýta či aj v centre mesta bude pristavený veľkokapacitný kontajner na 

odpad. 

 

 Pani Jurrisová poďakovala za opravu dvora na studničkách. Na MsÚ podala žiadosť 

na odpredaj, alebo možnosť predaja parkovacích miest vo dvore. Žiada riešenie zo 

strany MsÚ.  



 Taktiež občania na Studničkách žiadajú nainštalovanie smetných nádob na triedený 

odpad, ak je to možné.  

 V tejto lokalite by bolo vhodné nainštalovať svetlo, je tam tma a schádzajú sa tam 

rôzne skupiny mladých ľudí.. 

 Vo dvore na Studničkách by bolo treba orezať stromy a taktiež vysadiť nové. 

 

 Pán Bača žiada, aby sa komisia športu a kultúry rozdelila, kultúra zvlášť a šport 

zvlášť. 

 

 Na záver občania požiadali, aby na najbližšie stretnutie 02.11.2016 prišli pán Liška, 

Rolko, Oswald a Čorba. 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis .....................  

 

Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková ................... 


