Poslanecký výbor č.8

Miestna časť Povaţský Chlmec
Ţilina Povaţský Chlmec 5.10.2011

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Povaţský Chlmec
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová, Ján Púček
Prítomní občania: 19
Pozvaný prednosta MÚ Ţilina Ing. Dušan Petrík sa na stretnutie nedostavil
Program: Informácie z mimoriadneho zasadania MZ dňa 15.8.2011 o nemocnici Ţilina
Informácie zo zasadania MZ dňa 19.9.2011
Informácie o činnosti poslanca v mesiacoch júl, august, september
Pripomienky občanov, diskusia
Pozvanie na stretnutie s primátorom a vedením mesta 5.10.2011
Poslankyňa Anna Smikoňová informovala o priebehu zasadnutia MZ dňa 19.9.2011:
- občanov zaujímala potravinová pomoc, zdraţenie cestovného MHD, riešenie
nakladania s odpadom a ukončenie činnosti skládky odpadov.
- informovala o mimoriadnom zastupiteľstve, o zatváraní oddelení v nemocnici
v Ţiline a o prijatom uznesení, v ktorom poslanci ţiadajú
- informovala o plnení potrieb mestskej časti Povaţský Chlmec:
zábradlie pri schodoch za Chabrečkom je natreté, bočný vchod na cintoríne je
opravený (Ing. Schindler), boli vyčistené uličné vpusty, prístrešok na zastávke MHD
STS je umytý a doplnený plexisklom (Ing. Glovniaková), boli zabezpečené
pracovníčky spoločnosti Funeral na zmluvy o nájme hrobových miest
(Ing. Schindler), Ing. Moravcová (odb.ŢP) vypracovala zoznam vlastníkov na
kosenie zaburinených pozemkov na Lánoch, poslankyňa zabezpečila ich spoločné
kosenie a uţívanie chovateľom dobytka z Brodna.
- informovala, ţe prednosta MÚ Ing.Dušan Petrík osobne navštívil 21.septembra
Povaţský Chlmec a hľadal riešenie pre ulicu Alexyho a Horskú, ktoré v čase
daţďa vyvolávajú v jej uţívateľoch zúfalstvo. Nevedia nájsť pomoc, hoci uţ
opakovane svojpomocne vybudovali trativod, nepomáha to. Najlepšie riešenie pre Alexho je
odvodňovacia šachta, ulica Horská odvedenie cca 100 metrov do daţďovej kanalizácie na
Niţedvorskú.
V čase návštevy prednostu MÚ bolo sucho, takţe situácia sa nedala objektívne posúdiť a jej
riešenie sa opäť posúva.
V mesiacoch júl, august a september poslankyňa Smikoňová s pracovníkmi VPP
riešila cintorín : záchranu investícii mesta, očistenie oplotenia od krovín, očistenie
vysadených tují od burín a malinčia, odvodnenie múru v dĺţke cca 50 metrov, čistenie
zaburinených schodov na cintoríne, opravu schodov zo zámkovej dlaţby v dĺţke cca 30
metrov. Pracovníci VPP odviezli na skládku odpad na Lánoch, čistili hrádzu Kysuce
a zastávky MHD od dpadkov, čistili areál MŠ, upchatú šachtu v parku.
- Poďakovala pracovníkom VPP a p. Mestickému za ich prácu a prínos pre čistotu
mestskej časti Povaţský Chlmec.
- informovala občanov o negatívnom stanovisku mesta k zakúpeniu pozemku pre
spoločensko-kultúrne centrum pri KD v Povaţskom Chlmci.
- informovala o zrušení plánovaného stretnutia pre seniorov pre nedostatok finančných
prostriedkov mesta

Diskusia:
-

-

-

-

-

-

-

keď nie je moţné poskytnúť pozemok pre detské ihrisko a spoločenské centrum,
občania žiadajú zakúpiť prízemný rodinný dom so záhradou, ktorý je
v centre Povaţského Chlmca na predaj za 85 000 eur
urgujú osvetlenie Závozskej ulice, kde treba zabezpečiť 2 pouličné lampy
upozorňujú na hrozbu zničenia ulice Pod Skalkou v čase mrazu – vybudovaný
rigol nie je dokončený, voda presakuje pod asfalt a v zime asfalt popraská
a zničí vozovku (treba cementový poter do rigola), lístie padá do nezakrytého
rigola a voda vyteká na ulicu (prekryť rigol plastovou mriežkou)
predseda poľovníckeho zväzu p. Marčulinec nesplnil ani základné poţiadavky na
bezpečnosť pri streľbe na poľovníckej strelnici: občania ţiadajú poslankyňu
obrátiť sa o pomoc na ministra vnútra
na Študentskej ulici treba vyrezať jasene, ktoré ohrozujú bezpečnosť detí aj
občanov, majetok mesta (oplotenie MŠ)
na ulici Horskej riešiť odvodnenie pri dome Dušana Radolca
získať peniaze na udržiavanie hrobu vojakov na miestnom cintoríne,
zastrelených počas 2. svetovej vojny v Povaţskom Chlmci
tlačiť na zákaz vjazdu kamiónom na ulice v Považskom Chlmci, ktoré nie sú
prispôsobené na takúto záťaţ, ohrozujú uloţené siete, plyn a vodu, najmä ulica
Pod Skalkou, Horská a Chlmecké námestie.
ţiadajú bezpodmienečne vyznačiť prechod pre chodcov na Bytčianskej ulici
pri kríţi, dokončiť rigol na zatáčke podľa projektu, na zatáčke hrozí zosuv
Bytčianskej cesty pod ťarchou kamiónov...
pýtajú sa na odpoveď primátora a vedenia mesta na list z akcie „Recyklujeme
pre krajšiu Ţilinu“, sťažujú sa na zápach zo skládky a príčinu otvorenia
starej skládky odpadu ...
ţiadajú pozvať na stretnutie architektov k územnému plánu

Poslankyňa pozvala prítomných na verejné stretnutie s primátorom mesta, ktoré sa
uskutoční v stredu 5. októbra 2011v zasadačke MÚ, kde môţu poloţiť svoje otázky občania
priamo primátorovi Ing. Chomovi a vedúcim pracovníkom MÚ Ţilina.
Na záver sa občanom prihovoril poslanec Ján Púček, ktorý konštatoval, ţe stále nie sú
plnené poţiadavky občanov, ktoré riešil ako poslanec MZ pre Povaţský Chlmec ešte
v predcházajúcom volebnom období.
Záver: 1. poslankyňa pozve na stretnutie v októbri zástupcov OHA a spracovateľa ÚP
Ing. arch. Barčiaka
2. poslankyňa poţiada písomne ministra vnútra JUDr. Daniela Lipšica o zabezpečenie
základných bezpečnostných opatrení pri streľbe na strelnici v Povaţskom Chlmci.
3. poslankyňa poţiada o ministra ŢP o vysvetlenie, prečo sa bagruje na uzavretej
a rekultivovanej časti Skládky odpadov v Povaţskom Chlmci a aký vplyv to má na
obyvateľov okrem odporného zápachu
4. poslankyňa bude trvať na riešení odvodnenia ulice Alexyho ešte v tomto roku,
odvodnenie ulice Horská do rozpočtu v roku 2012, vyznačenie prechodu na zatáčke
pri kríţi a zákaz vjazdu kamiónom na ulicu Pod Skalkou, Horskú a ich parkovania
pri kultúrnom dome (nebezpečenstvo poškodenia inţ. sietí).
Zapísala: Anna Smikoňová,
poslankyňa MZ Žilina pre obvod č. 8
Prílohy: prezenčná listina a fotografie ulice Alexyho

