Poslanecký obvod č.8

Miestna časť: POVAŽSKÝ CHLMEC

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 23.2.2012
Prítomní občania: 12 (prezenčná listina)
Prítomní poslanci MZ Žilina: Anna Smikoňová

1. Poslankyňa informovala o priebehu MZ dňa 20.2.2012:
Oznámila, že poslanci MZ schválili nový územný plán mesta Žilina.
Poslankyňa Smikoňová hlasovala proti prijatiu územného plánu, v ktorom je napriek päťročnému
úsiliu občanov zakreslená elektráreň v lokalite Zábreh a skládka biologického odpadu v zóne, ktorá
bola v platnom územnom pláne vedená ako ochranná zeleň.
Poslankyňa Smikoňová za OZ BPCH v priebehu budúceho týždňa po porade s právnikom podá
sťažnosť na KSÚ a prokuratúru.
Z ďalších bodov rokovania venovala pozornosť najmä prideľovaniu grantov a smernici o hlásení
v miestnom rozhlase, ktorou boli neúmerne zvýšené poplatky za oznamy v miestnom rozhlase,
osloví kompetentných pracovníkov na prehodnotenie poplakov.
2. Informovala o výsledku petície k podnikateľským objektom v obytnej zóne,
petíciu ku stavebnému konaniu na COGEN rieši SIŽP Žilina
petíciu proti spracovaniu biologického odpadu rieši stavebný odbor MÚ Žilina
Bytterm nesúhlasí s prenájmom kotolne v bytovke na účely spoločenskej miestnosti pre občanov
Oznámila, že pôvodný pozemok detského ihriska za KD primátor Ing. Choma získal zámenou za
iný mestský pozemok a vyriešil tak pre občanov Považského Chlmca 2 veľké problémy:
časť miestnej ulice a priestor pre návrat detského ihriska na Chlmeckom námestí.
3. Pripomienky občanov:
- pri oteplení a znížení tlaku sa šíri zo skládky po Chlmci odporný zápach, občania žiadajú
pomoc, žiadajú informáciu, kedy sa skončí ukladanie odpadu v Považskom Chlmci,
- z dohovorených požiadaviek vedúci strelnice nesplnil ani jednu, občania žiadajú zverejniť
zápis MP a do jari tlačiť na splnenie bezpečnostných podmienok, aby mohli bez obavy
využívať prírodu Chlmeckého vrchu
- začína sa topiť sneh a sú zatopené ulice, žiadať na meste odčerpávanie vody z ulíc, kde hrozí
zatopenie obytných častí (Alexyho, Zúbekova, Horská, Pod Skalkou)
- nad vchodom do domu smútku je provizórne upevnená strecha, aby nespadla, treba to
riešiť na MÚ zároveň aj zádverie, na ktoré podáva žiadosť nájomca
- občania kritizujú mesto za plytvanie peniazmi na fašiangový Carneval, želali by si, aby časť
týchto peňazí bola venovaná konkrétne na spoločenské stretnutie so seniormi v miestnej
časti s účasťou primátora a vedenia mesta,
- opakovanie žiadajú vyznačiť prechod pre chodcov na Bytčianskej ul. pri kaplnke a dokončiť
chodník
- urgujú prístrešok na konečnej zastávke MHD
- pripomienkujú nespokojnosť s údržbou ciest počas snehovej kalamity
- žiadajú poslankyňu, aby zabezpečila výdaj potravinovej pomoci pre občanov priamo
v Považskom Chlmci, odkázaní občania nemajú autá a majú problém potraviny prevážať
autobusom, keďže je nutné aj prestupovať.
Za OZ Budúcnosť Považského Chlmca predsedníčka Smikoňová informovala:
- OZ BPCH podáva sťažnosť na územný plán Mesta Žilina pre umiestnenie Regionálneho
centra BRO a kogeneračnej jednotky v Považskom Chlmci
- Dňa 28. apríla Občianske združenie BPCH organizuje Deň Zeme za Chlmcami a stavanie
mája na Chlmeckom námestí
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. obvod

