
 

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 08.06.2018 

 

Prítomní poslanci: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

Mgr. Martin Matejko - MP 

MUDr. Peter Durmis 

 

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: 

 

Pani Janteková 

 

Občania žiadajú na Tichej ulici: 

 namontovať pred novostavbu bytovky Tichá č.11 aspoň jednu lavičku, 

 žiadajú orezať stromy na Tichej ulici, lebo sú moc vysoké, 

 žiadajú o odpoveď, či bude aj na Tichej ulici vykonané osvetlenie, 

 žiadajú dať značku na obmedzenie rýchlosti, alebo spomaľovacie prahy, 

 žiadajú pred bytovkou na Tichej ulici doplniť ešte jeden kontajner na odpad a taktiež 

jeden kompostér. 

 

Pani Kvapilová 

 

Žiada aby boli vykonané úpravy na Tichej ulici, aby tam bola zeleň a upravený povrch, 

taktiež tam chýbajú 2 poklopy a je to nebezpečné. 

 

Pán Baričík 

  

Kedy bude vykonané a nainštalovanie osvetlenie na schodoch na konci Rázusovej ulice o 

ktoré žiadajú už veľmi dlho. 

Na Rázusovej ulici doplniť  jeden  kompostér. 



 

Pán Fišera 

 

Pýta sa predstaviteľov vedenia mesta, prečo platia za parkovanie na Hlinách VIII. a  aj 

napriek tomu nemajú kde parkovať aj keď už niekoľko krát dávali návrhy na riešenie 

parkovania. Žiadajú vykonať čiarovanie a preto sa pýtajú: " Občania Lichardovej ulice 

chápu nezrealizovanie parkovacích čiar, nakoľko na jar 2018 bolo výrazné nestabilné 

počasie. Ak ku realizácii okrem vôle a snahy mesta chýba dlhodobá predpoveď počasia 

pre danú lokalitu, vieme ju po výberovom konaní zaistiť v SHMÚ". 

 

Občania platia 80€ a nemajú parkovanie 

 

Pani Michalková opätovne žiada: 

 

Sme obyvatelia domu na ulici Antona Bernoláka č.8. Žijeme tu niekoľko desaťročí. V 

nebytových priestoroch pod našimi bytmi na prízemí sa v priebehu rokov striedali rôzne 

obchody. Vždy sme dúfali, aby sa tieto priestory nevyužívali na pohostinstvo. V súčasnosti 

sme ostali prekvapení. Najprv sa na jednej strane od vchodových dverí domu po 

dlhotrvajúcich prerábkach otvorila Vinotéka a Syrotéka  Rúfus. Boli sme z ich strany 

ubezpečení, že to bude len obchod s kvalitným vínom a syrmi s otváracími hodinami do 

19,00. Pred dvoma týždňami však pred obchod pribudli stolíky a stoličky. Informovali sme sa 

na Mestskom úrade o tom, či ako vlastníci bytov nemusíme byť o vzniku terasy oboznámení, 

ale Všeobecne záväzné nariadenie však takúto povinnosť neobsahuje a terasy vlastne môžu 

byť všade. 

Zároveň sa začala prestavba aj obchodu z ľavej časti od vchodových dverí domu. Informovali 

sme sa u ľudí, ktorí vykonávajú prestavbu o zámere stavby. Dostali sme odpoveď, že v 

uvedených priestoroch bude reštaurácia. Na otázku ako odvedú výpary sme dostali odpoveď, 

že budú mať vlastné odvetrávanie, vlastný komín. Nik sa nás nepýtal či súhlasíme. V 

súčasnosti idú všetky odvetrania cez šachtu a v bytoch máme neznesiteľný zápach z náterov. 

Zrazu po toľkých rokoch sme ostali ako zajatci. Do domu budeme chodiť pomedzi stoličky a 

z okien budeme počúvať krik a z druhej strany domu budeme dýchať reštauračné výpary a 

počúvať hluk klimatizácie. 

 

Taktiež žiadajú, aby sa častejšie vykonávali kontroly parkovania áut vo dvoroch. 

Upozorňujú, že už 2 roky sú neodpratané suché haluze z orezaných stromov. 

 

 

 

Vypracovala: Ľ. Chodelková 


