
 

Z á p i s n i c a 

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

 konaného dňa 17.10.2019 

Prítomní poslanci: 

Mgr. Zuzana Balogová 

Ing. Barbora Birnerová PhD. 

. 

 

Neprítomný a ospravedlnený 

MUDr. Peter Durmis ,PaedDr. Ľudmila Chodelková, Mgr. Marek Richter PhD 

 

 

Prítomní občania a zástupca MP p.Pekný: 

príloha - prezenčná listina 

 

Program: 

1. Privítanie prítomných. 

2.  Podnety občanov a diskusia 

3. Záver 

 

1. Privítanie Pani Balogová privítala prítomných občanov  

 

2. Podnety občanov a diskusia: 

 

 Obyvateľ Predmestskej p.Hudec 

- Prosí o prehodnotenie, alebo úpravu cyklotrasy  cez Predmestskú (popod 

nemocnicu) . Prakticky sa zrušil chodník pre chodcov a cyklistov tam toľko 

nejazdí.  

- Podobný problém s cyklotrasou je aj na Bulvári. Je až nebezpečná aj pre chodcov 

aj pre cyklistov – úzky priestor 

- Prosí, či by bolo možné používať kontajnery kde netreba obe ruky na to, aby sa 

otvorili- odblokovali.  

- Strmý svah od nemocnice po Predmestskú je znečistený, obyvatelia žiadajú úpravu 

- Cesta cez Hlbokú až na Vlčince  je bez lavičiek. Starší ľudia si nemajú po ceste 

kde oddýchnuť. Pre niektorých je to obtiažne. 

- Mariánske námestie je podľa niektorých obyvateľov v noci slabo osvetlené 

- Na Mariánskom námestí nie je v lete žiadny tieň – neuvažuje sa o napríklad 

stromoch vo veľkých nádobách , alebo inom riešení. Obdobná situácia je aj v okolí 

Auparku a Tržnice. 

- Ak má senior jubileum musí sa sám prihlásiť- pre viacerých obyvateľov je to 

nepríjemné- p. Hudec v ich mene prosí, či by mesto nemohlo samo jubilantov 

pozývať. 

  

 Obyvateľ p.Šamaj 

- Zistil, že je pre vstup do centra je vydaných cca 850 povolení- je to príliš veľa 

žiada o sprísnenie vydávanie povolení. 



- Opakované sťažnosti na rušenie nočného kľudu v piatok do ranných hodín 

z prevádzky Nosorožec. Opakovane aj pália v krbe v prevádzke odpad, ktorý 

znečisťuje ovzdušie. 

- Obyvateľla aj mestská polícia potvrdzujú hlučnosť aj z prevádzky Emócia najmä 

v období, keď sa tam koná „akcia“. Keďže povolenie na tieto akcie vydáva mesto, 

žiadajú sprísnenie povolení a v spolupráci s MP kontrolu hluku  počas akcie. 

- Ulica Kuzmányho- na ceste cca v polovici diecézy je prepadnuá časť vozovky – 

prosia o nápravu. 

- Na Kuzmányho je zákaz vjazdu, ale pri Fulovom dome (ako je K-mart)je výnimka.  

Žiadajú zrušnie výnimky, aby zákaz vjazdu platil na celej ulici. 

 

 

Vypracovala: Zuzana Balogová 


