
Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 19.12. 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. Podnety občanov a diskusia 

4. Záver 

 

1. Privítanie Poslanci privítali občanov 

 

2. Podnety občanov a diskusia: 

 

 Obyvatelia ul. Puškinova žiadajú osadenie tieniaceho krytu, alebo iné opatrenie na zníženie 

intenzity svetla z verejného osvetlenia. (Obyvatelia Puškinovej 5 a 7 udávajú aj č. lampy 1829 

a 1871) Obdobné žiadosti prichádzajú z celého obvodu I. 

 

 Na ul . Puškinova žiadajú prekontrolovať a prerezať lipy, niektoré konáre padajú na stojace autá. 

 

 Ul. Tajovského obyvatelia poukazujú n málo nádob na odpad. Žiadajú viac smetných košov 

 

 Obyvatelia ul. Rázusova  žiadajú na základe stretnutia z 18.12 2019 vo veci cyklotrasy, aby boli 

priebežne informovaní o plánovaní cyklotrasy, ktorá prechádza touto ulicou a aby boli prizývaní  

k plánovaniu spomínanej cyklotrasy. 

 

 Obyvateľ užšieho centra  opätovne poukazuje na jamu na Kuzmányho – žiada opravu ako aj 

zvýšenú kontrolu zo strany polície pri dodržiavaní zákazu vjazdu na predmetnej ulici. 

 

 Obyvatelia užšieho centra upozorňujú na skutočnosť, že v predmetnej lokalite je 172 trvalých 

pobytov a až 850 povolení na vstup automobilom do pešej zóny- nepomerne veľa.  Taktiež 

upozorňujú a žiadajú riešenie tzv. kšeftovania s prenosnými povoleniami vstupu do pešej zóny. 

Zásobovacie vozidlá často nepoužívajú povolenie vstupu pre zásobovanie, čo je časovo obmedzené, 

ale prenosné- čiže v hociktorú hodinu. 

 
 Obyvatelia Hlín I (V.Okružná/A.Bernoláka) žiadajú  vyriešenie rozšírenia priestoru pre 

parkovanie osobných automobilov odbagrovaním svahu v šírke približne 80 – 100 cm s 

kompletnou úpravou zabezpečenia proti zosúvaniu zeminy vybudovaním nízkeho, do podložia 

zapusteného ochranného múrika.  



Vyriešením odvodu dažďovej vody (napr. nie vyčistený kanál) , ktorá pri výdatnejších dažďoch zaplavuje 

veľkú časť parkoviska.  

Vyasfaltovanie získanej plochy pozdĺž celej dĺžky rozšírenia.  

Súčasťou by bolo aj vytvorenie novej plochy pre odpadové kontajnery, približne v tom istom mieste ako sú 

umiestnené dnes.  

Vyznačenie jednotlivých parkovacích miest bielymi pruhmi.  

Súčasný stav tohto spoplatneného parkoviska je už úplne nevyhovujúci, až kritický. Súvisí to aj so 

zásobovaním obchodných a ostatných prevádzok na ulici A. Bernoláka – tzv. Bulvára. Situácia sa ešte v 

budúcnosti vyhrotí s plánovanou dopravnou úpravou priestoru Bulváru.  

 

 

 

 

 

2. Odstránenie konárov, prípadne aj stromov, ktoré nebezpečne presahujú ponad plot z pozemku záhrady 

domu rodiny Ďurčanských, č. 64. Bolo by potrebné osloviť vlastníka pozemku, aby sa postaral o úpravu 

jeho stromov a dojednať nápravu priamo s ním. Konáre či aj niektorý z nahnutých stromov sa môže 

kedykoľvek vo vetre, či pod váhou snehu zlomiť a poškodiť zaparkované autá, alebo zraniť aj osoby.  

Pán Čička vlastníka už oslovil, že zabezpečí orezanie konárov na vlastné náklady s tým, že porezané 

konáre zasa odstráni majiteľ pozemku na svoje náklady. Ten to odmietol.  

 

  
 
Nebezpečne presahujúce konáre nahnutých stromov zo záhrady  



domu č. 64.  
 
 

 Odstránenie čiernej stavby vo dvore , kto rá súvisí s priestormi kt. Má v súčasnosti v prenájme 

prevádzka  “Crazy culinary”. Žiadame o prinavrátenie právneho stavu. Aby sa po odstránení tejto 

čiernej stavby- prístavby  získalo ďalšie parkovacie miesto. 

 
 

 
 
 
 

4. Vybudovanie nového pevného plotu medzi domami v dĺžke 7,15 m – pozdĺžne s ulicou Veľká okružná. 

Existujúci plot je už starý, nefunkčný a pre pribúdajúce mladé rodiny s deťmi v bloku domu nebezpečný.  

Uvítali sme  snahu  poslancov o vytvorenie detského ihriska na návrší nad parkoviskom vo vnútri tohto 

dvora. Poslanci zabezpečili osadenie dvoch lavičiek so stolom.  

Žiadame na predmetnom mieste  

1. odstrániť staršie náletové, alergiu vyvolávajúce stromy – brezu a topoľ a . husté kroviská. Za kroviskami 

„ukrytá v bezpečí“ sa často zdržuje adolescentná i staršia mládež...  

2. Odstrániť staré už úplne nevhodné schody na svah a vybudovať nové schody, vrátane zábradlia na 

návršie s novým ihriskom.  

3.  Pozdĺž plota s ulicou Veľká okružná vysadiť živý plot. Tieto uvedené potrebné úpravy podporuje 

prevažná väčšina vlastníkov bytových a nebytových priestorov uvedeného bloku.  

 

 

Schody                                                                                                                               výsadba živého plota 

Vypracovala: Zuzana Balogová 


