
 

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 06.09.2018 

 

Prítomní poslanci: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

MUDr. Peter Durmis 

Mgr. Martin Matejko - MP 

 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

MUDr. Peter Bačinský  

MUDr. Róbert Ficek 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

 

Prítomní občania a zástupca MP: 

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 Straka 

Lichardova ulica, pán Straka poďakoval pánovi Popluhárovi, že zariadil čiarovanie 

parkovacích miest na Lichardovej ulici a v okolí.  

 

Žiada opravu: 

 lavičky, kde sú ukradnuté dosky, 

 opraviť schody od Saleziánov, 

 nové osvetlenie Hliny VIII, v korunách stromov a potom sú chodníky a cesty 

neosvetlené, 

 na Lichardovú nedorobený prechod 

Rázusová ulica 

 schody na konci Rázusovej ulice sú napriek rekonštrukcii v zlom stave,  

 pod schodami a pod viaduktom sú smeti, treba upratať, 

 pod viaduktom v bývalom stojisku kamiónov, neupravené, je tam prechod a sypú sa 

tam smeti, 

 gaštany, niektoré sú suché, treba vyrúbať, 

 boli zasadené malé stromčeky, ale veľké ich tienia a potom nerastú, 



 občania žiadajú nočné upratanie, treba im dať dopredu vedieť, aby mohli odstaviť autá 

mimo cesty a tá sa celá poupratovala, 

 už po niekoľkykrát občania žiadajú osvetlenie schodov. 

 

Pani Metelková 

Malá Praha: 

 žiadajú dokončenie chodníkov na Kolárovej ulici, ½ chodníkov je dokončená a ½ nie, 

 občania poukazujú na zlú komunikáciu s mestom, pani Metelková nedostala odpoveď 

a pritom písala sťažnosť aj primátorovi, 

 Kolárova ulica parkovisko, nikto sa nestará, nestrihajú sa stromy, občania žiadajú 

prestrihať ich, 

 Po 40 rokoch bola vymenená lampa, inak mesto v tejto časti neurobilo nič, občania 

musia sami čistiť chodníky, už to odmietajú robiť. 

 

Vypracovala: Ľ. Chodelková 


