
Z á p i s n i c a 
Z 9. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a 

Malá Praha konaného dňa 07.10.2015 
 
 
Prítomní poslanci: 
PaedDr. Ľudmila Chodelková 
MUDr. Peter Durmis 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
 
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 Stromček poukázal na problém, ktorý predniesol na Výbore a poslal aj emailom. 
"Po 5 rokoch kľudného bývania  nám začala  dávať  pred naším panelákom papuče Mestská 
polícia .Nič nepomáha,  miesta na parkovanie máme dosť, je to naviac ešte aj slepá ulica , ale 
oni stále operujú značkou obytná zóna a nepomáha nám ani zakúpená rezidentská karta. 
Prosíme o pomoc, lebo situácia sa už vyhrocuje do vážnych konfliktoch voči ľuďom ktorým to 
vyhovuje , lebo oni si včas pokúpili vyhradené miesta na parkovanie a už nie nič voľné." 
 
Na Výbore sme sa zhodli, aby danú situáciu riešil Prednosta MsÚ, spolu s dopravným 
inžinierom, pred Blok 2 osadiť značku Rezidentská zóna a vyznačiť na komunikácii, kde je 
dostatočný priestor, parkovacie miesta. Kým sa to nevyrieši požiadať Mestskú políciu, aby 
nedávala papuče. MsP požiadajú aj poslanci za Výbor č.1 
 
Pán Strašík predniesol požiadavku a taktiež ju poslal emailom. 
 
"Zastupiteľský zbor Mesta Žilina, volebný obvod č. 1 
Dovoľujem si opakovane požiadať zástupcov volebného obvodu č. 1 o opravu chodníka na 
ulici Veľká Okružná od hranice križovatky Kalinčiakova po ulicu Legionársku. Popisné čísla 
19, 17,15.  Chodník je v narušenom stave, popraskaný asfalt, pri kanalizačných otvoroch je 
chodník prepadnutý, kde je možnosť úrazu, pred vchodom č. 19 sa zhromažďuje voda 
z odpadu, ktorý je vyvedený na uvedenú komunikáciu čo je v rozpore o vode, ktorá má odtekať 
do kanalizácie. V zimných mesiacoch sa vytvára pred vchodom ľad. Uvedeným chodníkom 
denne prechádzajú veľké počty žiakov príslušných stredných škôl. V blízkom období sa 
frekvencia zvýši nakoľko je tu mestský  cintorín a blížia sa tzv. dušičky. 
Žiadam zaradiť uvedenú časť mestskej komunikácie do programu na obnovu chodníkov. 
S pozdravom Mgr. Strašík Ivan " 
 



Pani Jurisová žiadala o opravu cestnej komunikácie obytného bytového domu na ulici Sad na 
Studničkách. Žiadosť bola zaslaná aj na MsÚ. Obyvatelia žiadajú opravu vykonať čo najskôr, 
z dôvodu aj spadnutého kanála, kde je situácia naozaj závažná. 
Okrem toho občania žiadajú vyriešiť parkovanie vo dvore v prospech obyvateľov, zasadením 
stĺpika, ktorý majú k dispozícii, aby im vo dvore neparkovali cudzie vozidlá. Náklady na 
takéto riešenie by boli minimálne. (Obrázky v prílohe). 
 
Pán Bača, naďalej ho trápi čistota v meste, ktorú už niekoľko krát avizoval aj na MsÚ. 
 
Chcel by riešiť odkúpenie starej tržnice a prebudovanie na kultúrne centrum. S týmto sa obráti 
na Komisiu kultúry a prednesie svoj návrh. Mesto vo veľmi malej miere napomáha umelcom 
v meste Žilina. Na porovnanie poukázal, že mesto Plzeň, na takéto činnosti prispieva 9% z 
rozpočtu a Žilina iba necelé 2%. 
 
Pán Baričík opäť predniesol problém čistenia Rázusovej ulice. Aj napriek upozorneniam sa 
ulica nečistí v čase keď tam nie sú odstavené autá a teda okraje cesty sú neustále špinavé. 
 
Na Priemyselnej ulici boli namontované stĺpiky, aby na okraji neparkovali autá, avšak tie 
začali parkovať ďalej na miestnej zeleni. Obyvatelia žiadajú situáciu riešiť. Kontrola zo strany 
MsP. 
 
Všetky podnety žiadame riešiť a konkrétne riešenia zaslať poslancom Výboru č.1. 
 
Na záver poslanci schválili finančný príspevok z pohotovostného fondu na rok 2015 vo výške 
600 € pre ZŠ Lichardova 24. 
Účel: skvalitnenie vyučovacieho procesu a prípravy žiakov rozvíjaním pracovných zručností. 
Náradie do školskej dielne. 
Požadovaná výška: 600 €. 
Kontaktné údaje príjemcu: Mgr. Pavlovičová Ida, Lichardova 24, Žilina, 
Email.: zbrrhorn@zslichza.edu.sk 
 
 
Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis 
 
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 
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