
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, konaného dňa 

16.02.2023 

Prítomní poslanci: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková, Karol Čepec 

 

Neprítomní a ospravedlnení: 

Mgr. Zuzana Balogová, MUDr. Peter Durmis, Ing. Igor Choma, Martin Pekný - MP  

 

Program:  

1. Privítanie prítomných. 

2. Podnety občanov a diskusia 

3. Záver 

 

1. Privítanie 

Ľudmila Chodelková privítala prítomných. 

 

2. Podnety občanov a diskusia: 

 

Hollého ulica 

Vnútroblok na ul. Hollého 646/14,16, občania si z vlastných finančných prostriedkov 

vypĺňajú jamy kamenivom, ktoré sa vo vnútrobloku nachádzajú. Avšak realita je taká,  že 

chodia po vode, ktorá sa tam hlavne po dažďoch nahromadí. Problém riešia už roky, žiadajú 

mesto o pomoc a zatiaľ im mesto nepomohlo tento problém riešiť. V prílohe je list, ktorý bol 

zaslaný na MsÚ 6.5.2021. Podnet bol zaslaný 17.2.2023 poslankyňou Chodelkovou aj 

prednostovi MsÚ. 

Žiadame o nápravu a pomoc. 

 

Ulica Vojtech Spanyola 

Podnet bol prednesený na stretnutí a aj zaslaný emailom: Obraciam sa na Vás, ako na poslankyňu 

zastupiteľstva pre volebný obvod č.1, pod ktorý spadá miesto môjho bydliska. (ulica Vojtecha 

Spanyola).V zásade mi už nič iné nezostáva len takto skúsiť vyriešiť dlhoročný problém s Mestským 

úradom a jeho zamestnancami. Problém je v absolútnej dlhoročnej neochote,  riešiť problém s 

tieniacimi stromami, ktoré nám nie len strpčujú život ale v neposlednom rade ohrozujú naše zdravie. 

Korešpondencia s úradom nikam nevedie. Stále dookola kopíruje ich vyjadrenia. Nedá sa celý problém 

opísať v pár vetách tohto emailu. Bol by som vďačný za Vašu ochotu si nás vypočuť a prípadnú pomoc 

a podporu pri riešení problému obyvateľov mesta Žilina za, ktorých sa ešte stále považujeme.  

Podnet bol zaslaný poslankyňou Chodelkovou 17.2.2023 aj prednostovi MsÚ v znení: 

poprosím včera sme mali výbor a zaznel tam podnet opísaný nižšie, touto cestou prosím o 

zorganizovanie stretnutia s kompetentným zástupcom odboru životného prostredia spolu s 

poslancami a obyvateľmi, ktorí podnet predniesli. Poprosím keby ste za mesto určili nejaký 

dátum a hodinu  stretnutia priamo na mieste Vojtecha Spanyola a  ja to s pánom Zimanom 

spolu s dotknutými občanmi dohodnem. 

 



Bulvár 

Pán Haimann poukazoval na neporiadok na celom Bulvári, problémy s parkovaním, čistotou, 

bezdomovcami, ohŕňaním snehu, vývozom kuchynského odpadu a smetí, posprejovanými 

podchodmi, blatom a neporiadkom pri stojiskách odpadových nádob. 

Predmestská 47 

Najviac znečistené miesto v Žiline pre ľudí čo tam bývajú veľmi nevhodné podmienky. Tesne 

popri bytoch je štvorprúdová komunikácia, veľká hlučnosť, znečistenie a všetko toto je už pre 

bývajúcich neakceptovateľné. Žiadajú, aby sa začala situácia riešiť a návrh občanov je, aby sa 

vybudovala protihluková stena a vysadili stromy. Žiadajú od mesta riešenie. 

 

 

Vypracovala: Ľ. Chodelková 




