Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec dňa 30.5.2013
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,
Zástupca MP kpt. Zemánek: ospravedlnil sa pre povinnosti (staromestské slávnosti)
Prítomní občania: 5 (podľa prezenčnej listiny)

Program: informácie poslanca z MZ 6.5.2013
Prehľad požiadaviek úseku prednostu MÚ ku 30.4.2013
diskusia, pripomienky, požiadavky občanov
Poslankyňa informovala o priebehu MZ dňa 6.5.2013
Úsek prednostu poslal aktuálny stav požiadaviek občanov podľa mestských častí
a jednotlivých odborov od roku 2011 do 30.4.2013:
Pre Považský Chlmec je v ňom pozitívna správa o rekonštrukcii verejného osvetlenia,
odbor ŽP: nízke borovice pri cintoríne boli vysadené v máji, VPP ich polievajú, sú malé ale
schopné
žiadané orezanie stromov okolo parku ponad chodníky nebolo urobené, stromy prekážajú
autám a chodcom, suché papeky na lipách hrozia úrazom,
odbor dopravy: dokončiť dlažbu pod zastávkou MHD Chlmecká (4x2 m) a plexisklo proti
vetru a dažďu
nutné odvodnenie zatopených ulíc: Alexyho, Pod Skalkou, cesta za KD – trativody,
Horská (cca 200 m možno odvodniť do jestvujúcej šachty), Študentská (podnikatelia z ulice
sú ochotní finančne prispieť na trativod) , Zúbeková (riešiť trativodom časť v zákrute),
Riešiť dopravnú situáciu okolo kultúrneho domu
Zabezpečiť nebezpečnú šachtu za kultúrnym domom – pozemok už patrí mestu,
Rigol vedľa cesty ku cintorínu – srnky zhŕňajú do neho zeminu, treba ho prekryť
Blikač na prechod na zastávke Chlmecká (cesta II/507 nepatrí mestu, urgovať ŽSK)
Rozhlas – doplniť 2 sľúbené reproduktory z Bytčice na ul. Na Hôrke, Gavlovičova
Poslankyňa informovala:
1. o závere dopravnej komisie 30.5.2013 za účasti zástupcu DI, odboru dopravy, MP
a obyvateľov PCH: nie je možné riešiť parkovanie automobilov čiastkovo, musí sa
urobiť projekt na celé Chlmecké námestie od ulice Bytčianska po ulicu Pod Laščeky:
spoločenské centrum, detské ihrisko, dopravné riešenie celého námestia.
Komisia prijala jedno opatrenie na zmiernenie ťažkej situácie pri KD: osadenie stĺpikov na
zamedzenie prejazdu nákladným autám okolo KD a presun kontajnerov na separovaný zber.
2.o oprave pántov na bráne cintorína, pripravovanej obnove centrálneho chodníka
v novej časti cintorína, opakovanej oprave schodov pracovníkmi VPP.
V letných mesiacoch chce poslankyňa s pracovníkmi VPP zabezpečiť náter lavičiek
v parku a pri Kysuci,pieskoviska, náter časti plota okolo cintorína, prekrytie rigola ku
cintorínu doskami, osadenie 2 tabuliek zákaz vstupu so psom na trávnik za KD.
Pokračuje v snahe rozšíriť služby pošty Žilina 3 a jej presun do vhodnejšej lokality ku
Slovene: je tam zastávka MHD aj SAD, je tam výhodné veľké a bezplatné parkovisko,
vhodný prístup pre chodcov aj imobilných občanov.
Diskusia:
-p. Jambor žiada ŽSK o opravu úseku cesty II/507 (Bytčianska) od križovatky Pod Skalkou
ku domu č.56: hrboľatý asfalt vyvoláva u prázdnych prívesov silné hrmotanie, najmä v noci je
to časté a veľmi stresujúce, treba vyčistiť rigol, nasypali tam vyfrézovaný asfalt z opraveného
úseku, rigol je zanesený, zarastený, občania žiadajú na tento úsek betónové rúry s rovným
povrchom, po ktorých by sa dalo aj chodiť
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-pred dom č.56 na Bytčianskej je potrebná lampa VO, je to v zákrute, bez chodníka,
nebezpečné pre neosvetlených chodcov
-podnet na čiernu skládku pod lesom za ulicou Nižedvorská, žiadajú odbor ŽP o prešetrenie
-zápach zo skládky v daždivých dňoch je zničujúci, podľa informácie SIŽP Bratislava
obsahuje toxický metán, nie je dodržaná STN na vzdialenosť skládky od ľudských obydlí,
zápach treba hlásiť na inšpekciu ŽP, ktorá to má monitorovať, aby sa nemohla vyhovárať iba
na zápach zo žumpy (aj to nám komplikuje život bez kanalizácie).
Na vyjadrenie k rozsudku ESD o činnosti skládky odpadov má SR 2 mesiace, tam
musí uviesť opatrenia aj dátum ukončenia skládky. Je smutné, že pokutu bude platiť SR
z daní občanov a spoločnosť T+T na tom zarába a pokuta sa jej nedotkne: povolenie na
ukladanie odpadu v rozpore s platnou legislatívou jej dala štátna inštitúcia SIŽP Žilina.
Občania sa hlásia za účastníkov územného konania na „Dobývanie štrkopieskov
v lokalite Kopánka“, ktorú chce vykonávať spoločnosť T+T, je to v rozpore s VZN
o územnom pláne, nebolo to schválené mestským zastupiteľstvom. Vlastníci pozemkov si už
vybavujú geometrické plány na stavby rodinných domov, niektorí už majú pripravené zmluvy
na predaj stavebnej parcely, činnosť T+T im to opäť na dlhé roky znemožní, žiadajú osobné
stretnutie s primátorom, ktorý dal na to súhlas. Poslankyňu vyzývajú osobne aj telefonicky,
aby zabezpečila nápravu a urgovala aj urbanistickú štúdiu na rodinnú zástavbu v tejto lokalite.
Poslankyňa informovala o jarnej akcii veľkokapacitných kontajnerov: vyvezené bolo 585
kontajnerov, za čo mesto zaplatilo 84420 eur.
Poslankyňa navrhuje zber opotrebovaného oleja, na ktorom by mesto získalo: platí zaň
odberateľ, navrhuje opakovane zber pneumatík na jar a jeseň, žiada verejné obstarávanie na
odvoz biologického odpadu zo zariadení mesta, pretože to bude ročne okolo 100 000 eur.
Rodičia detí PCH navštevujúcich ZŠ Budatín opakovane žiadajú riešiť dopravu detí pred
školu autobusom: riešenie vidia v úprave priestoru na otáčanie autobusu pri cintoríne.
Rodičia upozorňujú na chýbajúce liatinové mreže v podchode pre chodcov v Budatíne, treba
ich nahradiť aspoň dlažbou, aby nedošlo k úrazu.
Žiadajú poslankyňu o informáciu, kedy bude posunutý prechod pre chodcov ku škole
v Budatíne, na ktorý je urobený dopravný projekt.
Za OZ Budúcnosť Považského Chlmca informovala:
O výsadbe vrbiny a náletových drevín ponad ústie rieky Kysuca na zabránenie ďalšiemu
zosuvu Chlmeckého vrchu, o prácach na rozšírení chodníka ponad Kysucu,
o cyklojazde 22. Mája v spolupráci s OZ Mulica okolo Riviéry,
o pokračovaní žaloby na Centrum BRO na Krajskom súde Žilina a Kogeneračný zdroj Cogen
Žilina Považský Chlmec.
Pozvala občanov váľať máj za KD v sobotu 4.6.2013.

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
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