
Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV,  

Hliny VIII a Malá Praha konaného dňa 21.1.2015 

Prítomní: MUDr. Peter Durmis 

                MUDr. Róbert Ficek 

                PaedDr. Ľudmila Chodelková 

                MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

                Kpt. Ján Capko 

Občania:  pán Šamaj  

                pani Glasňaková 

  

Program: 

1. Privítanie a predstavenie prítomných. 

2. Stanovenie termínov ďalších zasadnutí Výborov MČ č.1.  

3. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. 

4. Oboznámenie s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu jednotlivým      

     poslancom. 

5. Záver. 

 

1. Privítanie a predstavenie prítomných. 

Predsedkyňa pani Ľudmila Chodelková privítala prítomných a zároveň predstavila občanom 

novozvolených poslancov. 

2. Stanovenie termínov ďalších zasadnutí Výborov MČ č.1 

Po vzájomnej diskusií sa poslanci zhodli na pravidelných stretnutiach, ktoré sa budú konať 

vždy v prvom týždni v mesiaci o 16.00 hod. na Mestskom úrade.  

Zároveň žiadame kompetentného zamestnanca MÚ o rezerváciu miestnosti PP na MÚ 

v týchto termínoch. 

3. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. 

Pani Glasňáková oboznámila prítomných s problémom, ktorý podrobne opísala aj v emaile a 

zaslala poslancom a taktiež aj na MsÚ. 

„obraciam sa na Vás s prosbou, aby Ste podporili moju sťažnosť na intenzívne rušenie 

veľkoplošnou svetelnou obrazovkou na ulici Veľká okružná (Hotel Slovakia), ktorú som 

15.1.2015 poslala na MÚ Žilina. 

Vítam pripravovanú vyhlášku mesta Žiliny, ktorá má riešiť zahltenie životného prostredia 

reklamou vrátanie "svetelného smogu". 

Veľkoplošná svetelná obrazovka neúnosne ruší svojimi svetelnými atakmi kvalitu a zdravé 

bývanie obyvateľov protiľahlej strany ulice Veľká okružná. Veľkoplošná sveteľná obrazovka 

je zapnutá od 7 do 22 hod., ale aj v denných hodinách jej intenzívne svetlo a preblikávanie 

neúnosne ruší. Ruší aj zaspávajúce deti a ani žalúzie nepomáhajú. 

Neprimeraný "svetelný smog" v nočných hodinách vytvárajú aj svetelné reklamy 



na Auparku a Hoteli Slovakia. Navrhujem, aby boli po 22 hod. z dôvodu nočného kľudu a 

odstránenia "svetelného smogu" vypnuté. 

Ďakujem za pochopenie a pomoc pri odstránení problému, ktorý vážne ohrozuje naše zdravie 

a životné prostredie“. 

V emailovom prepise je popísaný problém. K téme sa viedla dlhá diskusia. Pani Glasňáková 

spomenula aj problém, ktorý sa týka pivárne na rohu Bulvára „Siedmi schod“. Obyvateľom 

znepríjemňuje život hluk vo večerných hodinách a nedostatočný prístup do vchodu bytovky." 

Pán Popluhár prisľúbil, že prehovorí s majiteľom pivárne. 

 

Druhý občan mal viacero podnetov: 

- riešenie pešej zóny a veľké množstvo áut, ktoré majú povolenia na vjazd, 

- zachovanie zelene mesta, 

- nesprejazdnenie Kuzmányho ulice a ponechanie ju ako pešiu zónu, 

- vyhradenie venčovísk psov, 

- hluk v pešej zóne vo večerných hodinách, hlavne v piatky a soboty, 

- posilnenie mestských policajtov v centre mesta a zabezpečovanie poriadku a 

bezpečnosti. 

 

Na výbore sa prejednával ešte jeden email. Sťažnosť v znení:  

„ dovolujem si Vas oslovit so ziadostou o vykonanie poslaneckeho prieskumu na Stavebnom 

urade Zilina Neviem, ci ste sa pokusal niekedy o ziskanie stavebneho povolenia v Ziline. 

Sucasny stav je taky ze stavebny urad: 

- nedodrzuje ziadne zakonne lehoty !!! - da sa lahko overit na SU 

- stavebnikov zbytocne zatazuje agendou, ktoru maju urobit sami !!! - da sa overit na SU 

- odklada stavebne konanie s tym, ze ziada doplnit udaje, ale po uch doplneni dlhe mesiace 

nekona !!! - da sa lahko overit SU 

- v pripade choroby alebo inej dlhodobej nepritomnosti pracovnickyuradu, jednoducho 

nekona !!! - da sa lahko overit SU 

- v pripade ze sa stavebnik ozve, je dlhodobo sikanovany a stavebne povolenie nedostane v 

dohladnej dobe (nikdy) - da sa tazko overit  

- kamaratom alebo ludom ktory dokazu 'inak' motivovat pracovnikov uradu vybavia vsetko za 

par dni - da sa lahko overit na SU“. 
 

Prítomní poslanci sa zhodli na vykonaní poslaneckého prieskumu na Stavebnom odbore.  

5. Záver 

V závere sa poslanci dohodli, že problémy popísané v predchádzajúcom texte z dôvodu, že 

ide o veci, ktoré sú v riešení už dlhší čas sa otvoria a prediskutujú na zasadnutí MZ dňa 

26.1.2015 v časti rôzne a budú žiadať konkrétne riešenia od kompetentných. 

Taktiež budú informovaní prítomní občania a bude zaslaná odpoveď aj na podnet z emailu. 

Na záver pani Chodelková poďakovala a rozlúčila sa s prítomnými. Ďalšie stretnutie sa bude 

konať 04.02.2015 o 16.00 hod. na MÚ. Všetky podnety budú odoslané prednostovi 

mestského úradu, ktorý ich následne pridelí kompetentným vedúcich odborov MsÚ v 

Žiline. 

 

Zapísal:  MUDr. Peter Durmis   Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková 


