Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec dňa 25.10.2012
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,
Prítomní občania: 9 (podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Informácie zo zasadania Mestského zastupiteľstva Žilina dňa 22.10.2012:
Poslankyňa informovala o jednotlivých bodoch MZ. K diskusii MZ informovala, ţe primátor
prečítal list MŢP SR, podľa ktorého pre nesplnenie podmienok mesto nedostalo eurofondy na
Regionálne centrum BRO v Povaţskom Chlmci. Primátor zdôraznil, ţe je to pre OZ
Budúcnosť Povaţského Chlmca, ktoré podalo na súd ţalobu o neplatnosť územného
rozhodnutia, čím mesto prišlo o 90000 eur, ktoré doteraz vynaloţilo na prípravu projektu.
2. Ku aktivitám za posledný mesiac uviedla:
Cintorín: oprava schodov:1. a 2.rad je dokončený. Oprava 3. radu pokračuje.
Opravené schody na niektorých miestach opäť upadajú, ale nedá sa to ináč robiť, pretoţe
nie sú palisády, schody nemá čo drţať. Budeme ich opravovať, kým na to máme pracovníkov.
Mesto vypísalo súťaţ na zhotovenie zábradlia ku 1. radu schodov na cintoríne,
v podmienke je zhotovenie zábradlia do 30. novembra 2012.
Odbor ŢP bude vysádzať od 5. novembra súvislý rad nízkej borovice popod cintorínsky
plot.
Plot na cintoríne: mesto zabezpečilo opravu ďalšej časti plota v dĺţke 48 metrov,
poslankyňa dokončila z vlastných zdrojov s pomocou VPP posledných 35 metrov
poškodeného pletiva (stavbársku sieť a rádlovací drôt). Ostaných 200 metrov zatiaľ plní svoj
ochranný účel, diviaky ani srny neprejdú. Bezpodmienečne treba zatvárať bránu.
Poslankyňa zabezpečí tabuľku:“ zákaz sypať zeminu ku plotu“.
Bytčianska ulica:
predseda VÚC Ing. Blanár nezabezpečil vyčistenie rigola a vsakovacej šachty na zatáčke
II/507, (na úseku „esíčko“) ani na úseku od ústia Chrenčianskeho potoka ku konečnej
zastávke MHD: bude to robiť veľký problém v čase daţďov.
Dohodnuté ochranné zábradlie okolo zaústenia rigola na konečnej zastávke MHD
Chlmecká je urobené (SC ŢSK).
Podľa dohovoru na VÚC p.Smikoňová a p. Cisárik navštívili riaditeľa OR PZ Ţilina
a ţiadali o pomoc pri vylúčení prejazdu ťaţkej dopravy a kamiónov cez Povaţský Chlmec
a zabezpečenie prechodu pre chodcov na nebezpečnom úseku pri kríţi. Polícia môţe prechod
riešiť aţ po dokončení chodníka z druhej strany.
Po dohovore na OR PZ blokáda Bytčianskej dňa 31.10.2012 nebude organizovaná.
Informácie OZ Budúcnosť Považského Chlmca:
Regionálne centrum spracovania BRO Ţilina Povaţský Chlmec:
Informácia OZ BPCH o odpovedi na ţiadosť v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám : eurofondy mestu nepridelili pre nesplnenie určených podmienok,
OZ bude pokračovať v aktivite vylúčiť toto zariadenie z platného územného plánu mesta
Ţilina a nahradiť ho cyklotrasou okolo Hričovskej priehrady aţ do Divinky.
Na MÚ sa konalo „Cyklistické fórum“ v stredu dňa 24.10.2012, podľa vízie zástupcu
VÚC bude povaţská cyklomagistrála pokračovať okolo Hričovskej priehrady. Na ŢU bol
podaný podnet na vypracovanie diplomovej práce v tomto zmysle, poslankyňa prejavila
ľútosť nad tým, ţe na cyklistickom fóre sa nezúčastnil zástupca oddelenia hlavného
architekta mesta Žilina.
OZ BPCH pripravuje podnet na zmenu ÚPN v lokalite 6.35.VS/03 na brehu Váhu:
zrušiť umiestnenie mestskej kompostárne a revitalizovať túto lokalitu za smetiskom.
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Rada OZ osloví Regionálny úrad ver. zdravotníctva, SAŢP, KRI, stranu zelených, VIA JURIS
aj ďalšie inštitúcie, ktoré môţu pomôcť.
Diskusia:
Chýbajúca kanalizácia, zápach zo smetiska, čierne skládky, neporiadok pri
kontajneroch.
Rodičia detí ZŠ Budatín ţiadajú poslankyňu konať ďalej o školský autobus do
Budatína, ţiadajú osloviť aj MP, ktorá denne zabezpečuje pri kritickom prechode 1 policajta.
Problémy robia stromy zasahujúce do elektrického vedenia aj na chodník popri parku,
ţiadajú informáciu, či mesto má VZN, podľa ktorého by bol vlastník stromov povinný hrabať
lístie na chodníku a na ulici.
V Chlmeckom parku je zničený 1 odpadkový kôš, treba ho vymeniť, 2 lavičky majú
prehnité dosky, treba to opraviť. Urobia to aktivační pracovníci, ak náhradné dosky poskytne
mesto.
Dovoz obedov – občania neprejavili záujem o túto sluţbu súkromnej spoločnosti (1 obed 2 €)
Prístrešok na zastávku MHD Chlmecká bude premiestnený v budúcom týţdni.
Opakovaná poţiadavka na 1 rozhlasový reproduktor Na Hôrku: je v riešení (p. Myšiak),
ak budú peniaze, na jar sa reproduktory doplnia.
Diskusia k Národnému programu cyklostratégie,občania aj rybári uvítajú cyklotrasu okolo
Váhu.
Ku rozpočtu na rok 2013: kanalizácia, dokončenie chodníka, odvodnenie ulíc, osvetlenie
ulíc Závozská a Vysoká, povrchová úprava ulíc...
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
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