
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 07.12.2016 

 

 

Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

MUDr. Peter Durmis 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

Kpt. Ján Capko 

Ing. Igor Liška 

Ing. Peter Rolko 

Ing. Vidra Andrej 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

MUDr. Peter Bačinský  

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 

 

 Z Bratislavskej ulice, obyvatelia žiadali informácie, či by nemohli získať financie na 

zorganizovanie Mikuláša, pani Chodelková informovala že môžu požiadať z 

pohotovostného fondu na budúci rok. 

 

Pešia zóna, centrum mesta 

 

 V diskusii bolo hlavnou témou: vstup do pešej zóny a tvorba VZN. Stretnutia sa 

zúčastnilo viacero občanov, ktorí reálne chcú riešiť vstup do pešej zóny a sú 

zástupcami občanov bývajúcich v pešej zóne a taktiež podnikateľov, alebo majiteľov 

nehnuteľností. Treba zmeniť znenie VZN, ktoré bolo pripravené na decembrové MZ, 

avšak vedenie mesta ho stiahlo s tým, že bude nasledovať stretnutie pracovnej 

skupiny, ktorá bude zložená z občanov, ktorí sa angažujú v danej téme, poslancov za 

volebný obvod a pracovníkov mesta. 

Prerokovalo sa veľa tém ohľadom pešej zóny, ktoré budú predmetom ďalších 

pracovných stretnutí. 

 

 Pán Vidra vysvetlil ako by mohol fungovať separovaný zber v centre mesta a prečo 

nie je možné pristavovať kontajnery na separovaný zber. 

 



 

 

Sad na studničkách  

 opakovane sa riešil vnútroblok na Studničkách, kde občania žiadajú vedieť približnú   

       cenu, ak by   odkúpili pozemky vnútrobloku a žiadajú aby sa mesto postaralo o zeleň a  

      zvýšilo bezpečnosť. 

 Studničky 1031, 1032, pani Janigová a pán Komorovský žiadajú zrekonštruovanie  

       chodníka na Studničkách smerom k notárskemu úradu, je to tam úplne zničené. 

 Obyvatelia si tam  na vlastné náklady riešia osvetlenie, žiadajú od MP posilnenie  

       hliadok hlavne vo večerných hodinách. 

 Opätovne žiadajú doplnenie separovaných nádob, lebo ich tam je nedostatok 

  

 Rázusova ulica 

 Obyvatelia opätovne poukazujú, že na ulici sa neupratuje, nie je pohrabané lístie a 

neodvezené. 

 Opätovne žiadajú zrekonštruovať schody od starého cintorína, ktoré sú v dezolátnom 

stave a neosvetlené. Je to tam nebezpečné a pritom je to spojovacia cesta medzi 

mestom a Rázusovou cestou smerom do Závodia a na Hájik, ktorá je dosť 

frekventovaná. 

 Žiadajú na Tichú ulicu doplniť všetky separované nádoby, aby to bolo ucelené a ľudia 

tak majú možnosť kompletne separovať odpad. 

 Nebolo vykonané to čo mesto sľúbilo, stará výsadba stromov zrušená a vykonaná nová 

výsadba stromov. 

 Opätovne sa sťažujú na prechod kamiónov po Rázusovej ceste a parkovanie kamiónov 

na mestskom pozemku. Treba nainštalovať značku , vjazd iba pre zásobovanie...... tak, 

ako bolo už niekoľkokrát v minulosti od občanov požadované. Toto vadí nielen 

bývajúcim, ale aj firmám, ktoré tam majú svoje prevádzky. Je potrebné aby to riešil 

odbor dopravy a taktiež odbor životného prostredia. Bolo by vhodné nainštalovať 

spomaľovače dopravy, lebo nákladné autá chodia veľmi rýchlo. 

 

Poslanci žiadajú aby bolo pravidelne upratované centrum mesta. Pod mestským divadlom 

dole po schodoch smerom na Pivovarskú je pod kríkmi odpad, ktorý sa vôbec neodváža a 

nevyhrabáva. Okolo farského kostola sa neupratuje, veľa ohorkov z cigariet a nakopená 

nečistota. Sú neudržiavané chodníky a cesty, ktoré sú špinavé a neočistené. Taktiež sú v 

centre mesta nevysypané smetné nádoby a okolo nich je veľký neporiadok. 

 

 

 

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

 

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


