
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Hliny I-IV, Staré mesto, 

 konaného dňa 20.6.2019 

Prítomní poslanci: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

Mgr. Zuzana Balogová 

Ing. Barbora Birnerová PhD. 

Mgr. Marek Richter PhD. 

 

Neprítomný a ospravedlnený 

MUDr. Peter Durmis 

 

Prítomní občania a zástupca MP: 

príloha - prezenčná listina 

 

Program: 

1. Privítanie prítomných. 

2. Prezentácia projektu revitalizácie vnútrobloku Hliny I 

3. Podnety občanov a diskusia 

4. Záver 

 

1. Privítanie Pán primátor privítal prítomných občanov, pracovníkov úradu, architekta         

                      projektu   

 

2. Prezentácia projektu revitalizácie vnútrobloku Hliny I  

 

2. Podnety občanov a diskusia: 

 

 Obyvatelia vnúrtobloku  Hliny I 

- Obyvatelia vnúrtobloku  Hliny I žiadajú vyčísliť predpokladaný počet pakovacích 

miest ak by boli parkovacie miesta  vyznačené vodorovným značením 

- Obyvatelia vnúrtobloku  Hliny I žiadajú v rámci revitalizácie predmetnej plochy 

osadiť lavičky so stredovým operadlom, aby sa zabránilo spaniu na lavičkách 

- Šmykľavka vo vnútrobloku nemá dopadovú plochu a je nevhodne umiestnená  

- Žiadajú odstránenie novovzniknutého sušiaka na bielizeň zo zelenej plochy vo 

vnúrtobloku ( plocha poza  odbor školstva). Sušiak je umiestnený na hracej ploche pri 

malých futbalových bránkach.  

 

 

 Obyvatelia vnútrobloku Na studničkách 1031 až po slepú ulicu 

- Žiadajú riešiť zle vyspádované chodníky, počas dažďa stojí na chodníkoch voda 

výsadbe nahradiť  

- Skontrolovať priľahlé stromy aj v parku na studničkách – často aj pri malo vetre 

polámané konáre na zemi 

- Nedávno bol odstránený strom – teraz sa tvorí veterný vír 

 



 Obyvatelia Hlbokej ulice 4  

- Žiadajú odstrániť zberný kontejner na oblečenie z dôvodu neustáleho neporiadku 

okolo kontajnera.  

 

 Obyvatelia ul. Bernoláka   
- Obyvatelia bývajúci nad prevádzkou SPAGO žiadajú v rámci ochrany nefajčiarov 

riešiť situáciu  neustáleho dymu z cigariet  z prevádzky (nemôžu vetrať) 

nedodržiavanie nočného kľudu, prevádzka vonku otvorená od marca do novembra 

Riešia aj spísanie petície. 

 

 Pán Ďurník, F.Ruppeldta 

- žiada na zvýšený počet malých detí revitalizáciu detského ihriska namaľovať 

konštrukciu hojdačky, osadiť hojdačky, opraviť pieskovisko  
 

 

Vypracovala: Zuzana Balogová 


