
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 07.09.2016 
 
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 
 

 Pani Tóthová a pán Tóth informovali o veľmi zlom stave chodníkov na Bulvári a 
chceli by vedieť, či sa s tým bude niečo robiť. Absolútne je nefunkčný pre cyklistov a 
mamičky s kočíkmi, ktoré sú ohrozované, taktiež je to nebezpečné aj pre chodcov.  

 Občania sa pýtajú, aká bola dohoda medzi mestom a SPP ohľadom preberania 
chodníkov a ich dokončenie aby bol zachovaný pôvodný stav. 

 Treba vyriešiť problém čiernych skládok na Hlinách IV. Čajakova ulica, garáže, medzi 
nimi a smerom ku gymnáziu, v priestore je veľa bezdomovcov, ktorí tam robia 
neporiadok a je s nimi problém. Bývajú agresívni a hluční. Je požiadavka aby MP 
chodila častejšie na kontroly. 

 Taktiež majú obyvatelia podozrenie v týchto miestach na predaj drog a prostitúciu, 
treba zapojiť štátnu políciu. Bývajú a vyrastajú tam malé deti, bývajú tam starší 
občania a všetko to vidia. Obyvatelia majú strach. 

 Ďalší problém je s parkovaním, obyvatelia si platia rezidentské karty a často mávajú 
obsadené miesta na parkovanie autami, ktoré nemajú tieto karty. 

 Pred Tescom na Bulvári je stále neporiadok. 
 Problém psíčkarov, nemajú kde venčiť, chýbajú smetné nádoby na exkrementy. 
 V bôrickom parku väčšinou po piatku a sobote veľké množstvo smetí a neporiadok. 
 Dosť pravidelne sa v piatok večer konajú preteky na autách po Bernolákovej ulici, 

veľký hluk aj do noci a pískanie gúm.  
Pán Capko ako zástupca MP prisľúbil, že v rámci možností zvýšia v tejto oblasti svoju 
činnosť. 
 
Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis .....................  
 
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková ................... 


