Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec dňa 31.1.2013
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,
Prítomní občania: 8 (podľa prezenčnej listiny)
Program:
Informácie zo zasadania Mestského zastupiteľstva Žilina dňa 28.1.2013
Podľa jednotlivých bodov programu poslankyňa informovala o priebehu zastupiteľstva.
Ku aktivitám od posledného stretnutia v novembri uviedla:
Chlmecký park a námestie – ŢK umiestnili informačné tabule „Chlmecké námestie“
na začiatok parku ku Bytčianskej ulici a na koniec námestia ku ulici Pod Laščeky.
Bytčianska ulica: bol urobený chodník v dĺţke cca 80 metrov, vyznačený prechod cez
ulicu Bytčianska (cesta II/507) , podľa informácie OD MÚ na jar bude osadená lampa VO
a dokončené ešte cca 12 metrov chodníka okolo Bytčianskej a cca 8 metrov okolo kríţa, čím
bude vyriešená nadväznosť prechodu ku chodníku v parku.
Pošta Žilina 3 – primátor mesta doručil zamietavú odpoveď vedenia Slovenskej pošty
na ţiadosť o premiestnenie pošty pre Povaţský Chlmec na vhodnejšie miesto, čím by sa
zlepšili sluţby pošty pre spádovú oblasť.
Pretože štát núti, aby zásielky z úradných inštitúcii doručovala iba spádová pošta
Budatín, ktorá komplikuje svojim klientom ich doručenie (nevyhovujúce umiestnenie
a úradné hodiny), poslankyňa sa obráti na predsedu vlády so ţiadosťou o pomoc.
Premiestnenie pošty a zmenu úradných hodín ţiadajú aj jej ostatné spádové mestské časti
(Zástranie, Zádubnie, Budatín).
Verejné osvetlenie v Považskom Chlmci – poslankyňa dostala písomnú informáciu
od primátora Ing. Chomu, ţe v I. polroku 2013 bude v Povaţskom Chlmci realizovaná
modernizácia verejného osvetlenia v rámci projektu, financovaného z „Eurofondov“.
Poslankyňa poďakovala pracovníkom VPP, odboru dopravy a ţivotného prostredia
za spoluprácu pri čistení cintorína pred konaním pohrebných obradov (cesta k cintorínu,
areál cintorína). Konštatovala, ţe spolupráca s týmito odbormi je na dobrej úrovni,
poţiadavky a pripomienky posiela mailom a sú podľa moţnosti ihneď riešené (odvoz
preplnených kontajnerov na separáciu, čistenie ulíc od snehu).
Diskusia:
- ulice sú nedostatočne čistené od snehu, osobné autá majú problém bez poškodenia
prechádzať hlbokými výmoľmi
- stromy previsujúce z parku nad chodník stále nie sú orezané, staré historické lipy pri
kríţi ponad vozovku sú neošetrené, padajú z nich hrubé konáre, ohrozujú ľudí aj autá
- rigol okolo cesty II/507 sa zosúva, upadá, treba ho zatrubniť v dĺţke 180 metrov, tak
ako je to v ostatnej časti Povaţského Chlmca, treba ţiadať vedenie mesta o spoluprácu
so správcom cesty II/507
- občania ţiadajú odbor dopravy o prešetrenie stavby parkoviska pre stavebné
mechanizmy medzi rodinnými domami s výjazdom na ulicu Bytčianska,
ţiadajú vyjadrenie architekta ku tomuto zámeru.
- Ţiadajú doplniť lampu VO na ulici Horská
- Rodičia malých ţiakov opakovane ţiadajú školský spoj ku ZŠ Budatín
- Občania z ulice Pod Laščeky a ulice Bytčianska sa sťaţujú na drahý vývoz ţumpy,
opakovane ţiadajú pomoc od mesta
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Obyvatelia ulice Bytčianska sa sťaţujú na zápach zo skládky, na skládku chodia
veľké uzatvorené kontajnery, občania majú obavu, či tam nie sú chemikálie, ţiadajú
informáciu zo ţivotného prostredia, čo to je. Na skládku sa stále vozí netriedený odpad
(obec Belá), skládka má končiť v apríli t.r., treba poţiadať SIŢP o informáciu, ktorým
dňom bude ukončené ukladanie odpadu.
ulica Alexyho, Študentská, Zúbekova, Horská – riešiť odvodnenie, ulica Pod Skalkou,
Gavlovičova, Medzierka, Pri Kysuci riešiť povrchovú úpravu
hľadať moţnosti na získanie financií pre Multifunkčné centrum (Spoločenský dom)
v Povaţskom Chlmci

Informácie OZ Budúcnosť Povaţského Chlmca:
- v nedeľu 16. decembra 2012 OZ organizovalo tradičné stretnutie „Susedské sviatky v
parku“ pri ktorom bola slávnostne odhalená tabuľa Chlmecké námestie. Stretnutie
pozdravil osobne prednosta MÚ Mgr. Anton Trnovec a vedúci odboru dopravy Ing.
Igor Líška.
- v pondelok na Silvestra o polnoci sa tradične stretli obyvatelia Povaţského Chlmca
v parku a spoločne privítali nový rok.
- Obvodný úrad ŽP vyhovel odvolaniu OZ Budúcnosť Považského Chlmca a zrušil
stavebné rozhodnutie na stavbu vodnej stavby „Technické zariadenia – Odlučovač
ropných látok“ pre Regionálne centrum zhodnocovania biologického odpadu v Žiline
Považský Chlmec“.
Ku tejto téme OZ zvolá tlačovku a bude informovať médiá o rozpore umiestnenia stavby so
zákonom o energetike a podozrení na zneuţitie verejných financií.

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
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