Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec
Žilina Považský Chlmec 26.4.2012

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,
Prítomní občania: 5 (podľa priloženej prezenčnej listiny)
Program: 1.Informácia z rokovania MZ dňa 16.4.2012
Informácia zo stretnutia občanov s primátorom dňa 23.4.2012
2.Diskusia, pripomienky občanov
Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania mestského zastupiteľstva:
(doplnenie mestskej rady o viceprimátorku p.Slavomíru Brezovskú) a priebehu stretnutia
primátora Ing. Igora Chomu s občanmi v zasadačke MÚ Žilina dňa 23.4.2012
Na stretnutí primátora bola pripomienka ku chýbajúcemu prístrešku na konečnej zastávke
MHD pre linku č.21 v Považskom Chlmci. Poslankyňa sa snaží už druhý rok presvedčiť
vlastníkov pozemku o súhlas na osadenie prístrešku, zatiaľ bezúspešne.
K požiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí:
- p. Myšiak z odboru kultúry urobil obhliadku rozhlasu, zabezpečí opravu roztrhnutých
drôtov a doplnenie 1 reproduktora na Hôrku, na Gavlovičovej ulici nie je riešenie
bezodkladné, urobí sa, keď bude viac finančných prostriedkov.
- podľa požiadavky na minulom stretnutí poslankyňa podala na MÚ žiadosť o urbanistickú
štúdiu na lokalitu Lány, kde je už zájem realit. kancelárie o stavebné pozemky
- odbor ŽP MÚ (Ing.Moravcová) zabezpečil likvidáciu rozlietaného odpadu zo Skládky
v Považskom Chlmci na poliach a v záhradách
- v akcii „Vyčistíme si Slovensko“ účastníci (22 dospelých, 10 detí) vyzbierali 22 vriec
odpadu okolo Kysuce a na sútoku Váhu, 2 kontajnery naplnili pri likvidácii čiernej
skládky pri ústí Váhu do priehrady (1 pripravený, 2. v areáli skládky). Poslankyňa ďakuje
p. Marčulicovi z Okresného poľovníckeho združenia Žilina za sponzorovanie pracovných
pomôcok a občerstvenia na túto akciu. Bližšie informácie o akcii a foto budú uverejnené aj
na internetovej stránke Považský Chlmec.
- v spolupráci s Ing. Sládkovou z odboru dopravy a pracovníka ŽK bola dohovorená
rekonštrukcia Alexyho ulice, prechodu na ulicu Pod Skalkou a oprava výtlkov na
ostatných uliciach v Považskom Chlmci
- Ing.Cisárik z MÚ zabezpečil podsypový materiál na opravu schodov na cintoríne
a pracovníci z aktivačných prác už opravu schodov začali.
Zabezpečil aj obhliadku DS architektom a objednal stanovisko statika ku poškodenej streche.
Diskusia:
- p. Stachová hlási, že kaplnka v parku podmoká, odpadáva omietka zvnútra aj zvonku, robí
to asi 2 roky, žiada oznámiť vec príslušným úradom, aby sa mohlo začať s opravou. Opravu si
veriaci zaplatia. Kaplnka má 95 rokov (1918), je to majetok cirkvi, poslankyňa zistí, či je
potrebný súhlas MÚ.
- občania žiadajú informáciu, kedy bude realizované osvetlenie Závozskej ulice,ktoré je
v rozpočte na rok 2012, kedy bude urobená povrchová úprava chodníka na Bytčianskej
a kedy bude vyznačený prechod cez Bytčiansku ulicu pri kríži
- občania sa opakovane sa pýtajú na potravinovú pomoc
- poslankyňa ako predsedníčka OZ BPCH pozvala občanov na tradičné stavanie mája
v sobotu 28. apríla
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
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