Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 30.8.2013
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová
Zástupca MP: ospravedlnený
Prítomní občania: 3 (podľa prezenčnej listiny)

Program: informácie poslanca a diskusia
Stretnutia sa zúčastnili 3 obyvateľky Považského Chlmca.
Zaujímali ich odpovede na otázky:
- Kedy budú pokosené pozemky Na Lánoch, ktoré má v prenájme p.Krupa z Brodna
- Ako MP zabezpečuje dodržiavanie VZN mesta o povinnosti mať pri sebe vrecko na
výkaly svojho psa
- Kedy bude ukončené ukladanie odpadu na skládku v Považskom Chlmci
- Kedy bude dokončená oprava ulice Janka Alexyho
- Kedy bude odstránený vrak automobilu na ulici Nová
- Kedy budú ošetrené stromy v parku: nad chodníkom okolo parku sú konáre už tak
nízko, že prekážajú pri chôdzi aj deťom, stromy zasahujú do elektrického vedenia,
suché konáre sa lámu a padajú na chodcov aj autá
Na otázky poslankyňa nevedela odpovedať. Tieto veci sú opakovane žiadané na
príslušných odboroch MÚ.
Poslankyňa konštatovala:
V júli (11.7.2013) sa uskutočnilo v diskoklube Sféra KD Považský Chlmec stretnutie
primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu s občanmi Považského Chlmca (37 občanov).
Občania dávali otázky hlavne o kanalizácii pre Považský Chlmec, ukončeniu smetiska,
vykúpeniu pozemkov pod smetiskom, ťažbe štrkopieskov, spracovaniu biologického odpadu
na brehu Hričovskej priehrady, ku stavbe COGEN, separácii odpadu, údržbe ulíc, riešenie
projektu ulice Na Hôrke ku p. Červencovej, riešenie Chlmeckého námestia, prekrytie
priekopy okolo Bytčianskej ulice na úseku cca 150 metrov (cesta II/507 v správe VÚC)
a ďalšie problémy, s ktorými denne zápasia.
Primátor odporučil, aby poslankyňa Smikoňová
- zorganizovala stretnutie pri smetisku na riešenie nevykúpených pozemkov
(uskutočnilo sa 23. Augusta 2013)
- podala žiadosť o vypracovanie architektonickej štúdie a následne projektu na
Chlmecké námestie vrátane dopravného riešenia priľahlých ulíc (podané dňa
22.8.2013)
- podala žiadosť na doplnenie územného plánu o cyklotrasu okolo Hričovskej nádrže
(poslankyňa pripravuje v spolupráci so starostom obce Divinka a riaditeľom
Považského múzea)
Dňa 23.8.2013 sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta Žilina Ing. Igora
Chomu a vedúcich odborov ŽP, stavebného a majetkovo-právneho pri smetisku.
Účelom stretnutia bolo riešenie nevykúpených pozemkov pod skládkou na základe rozsudku
KS Žilina, podľa ktorého je za stav zodpovedné mesto. Rokovanie o tomto probléme sa
uskutoční na právnom oddelení MÚ 11.9.2013. Zástupcovia OZ opakovane žiadali primátora,
aby prehodnotil svoje stanovisko ku povoleniu na ťažbu štrkov v Považskom Chlmci.
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Poslankyňa ďalej informovala:
Sľúbená rekonštrukcia verejného osvetlenia sa nerobí, občania ulice Závozská , ktorí už
niekoľko rokov pýtajú lampu VO sa obávajú diviakov, ktorých v tme nevidia...
žiadané orezanie stromov okolo parku ponad chodníky nebolo urobené, stromy prekážajú
autám a chodcom, suché konáre na lipách hrozia úrazom,
odbor dopravy: zabezpečil odvodnenie ulice za KD a Alexyho, opravil ulice Pri Kysuci,
za KD, ulicu Študentskú za spolufinancovania miestnych podnikateľov (odvodnenie a žľaby).
Treba dokončiť ulicu Alexyho, dlažbu pod zastávkou MHD Chlmecká (4x2 m),pripevniť
plexisklo proti vetru a dažďu
Nebezpečná šachta za KD zabezpečená, navezený odpad bol odstránený.
Rigol vedľa komunikácie ku cintorínu – odbor dopravy nemá peniaze, poslankyňa
s pracovníkmi VPP ho prekrýva odrezkami plávajúcej podlahy
Blikač na prechod na zastávke Chlmecká (cesta II/507 nepatrí mestu, urgovať ŽSK)
Uskutočnilo sa stretnutie s riad. SC ŽSK Ing. Hýlom: prekrytie priekopy vedľa
Bytčianskej odporučil žiadať od Diaľničnej spoločnosti v súvislosti s prípravou cesty II/507
na stavbu tunela (aj navrhované odkúpenie domu na kritickej zatáčke) ako vynútenú
investíciu
Rozhlas – 2 sľúbené reproduktory z Bytčice pre ul. Na Hôrke, Gavlovičova - podľa
informácie odb. vnútra práce na bezdrôtovom rozhlase v Bytčici sú prerušené, zatiaľ bol
doplnený reproduktor na konci ulice Pri Kysuci.
- opravu bočnej brány na cintoríne poslankyňa zabezpečila z vlastných zdrojov
- boli natreté lavičky, na jednej lavičke v parku zlomil nespratník 1 hranol, treba ho nahradiť
- za KD pracovníci VPP osadili 2 tabule „zákaz vstupu so psom“ a l lavičku
(sponzor lavička aj betón na osadenie stĺpikov a lavice)
- poslankyňa pokračuje v snahe rozšíriť služby pošty Žilina 3 a jej presun do vhodnejšej
lokality ku Slovene: je tam zastávka MHD aj SAD, je tam parkovisko, vhodný prístup pre
chodcov aj imobilných občanov.
- poslankyňa podporuje autobusový spoj pre žiakov ku ZŠ Budatín – rozšírenie parkoviska
pod cintorínom v Budatíne stačí na otáčku autobusu
- územné konanie na ťažbu štrkov v Považskom Chlmci je prerušené,
vyjadrenie prokuratúry ku stanovisku primátora a postupu stavebného úradu na súhlas
s ťažbou štrku zatiaľ poslankyni neprišlo
- integrované konanie na COGEN je prerušené
Činnosť skládky odpadov – prebieha konanie o zmene integrovaného povolenia, rada
OZ v júni navštívila poslancov NR SR pre životné prostredie so žiadosťou o pomoc. V júli
bola porucha na čističke odpadových vôd pre skládku, v auguste bol na skládke požiar.
Za OZ Budúcnosť Považského Chlmca:
oznámila, že revitalizácia svahu ponad Kysucu a chodník okolo Kysuce je dokončený, na
materiál použila poslankyňa z pohotovostných fondov 200 eur, ostatné náklady hradila
z vlastných zdrojov.
pozvala občanov na „Cykložúrku“ dňa 21.9.2013 na Poľovnícku strelnicu na Riviére:
v rámci týždňa mobility OZ organizuje súťažno-náučnú akciu – bližšie informácie budú na
plagátoch.
Svoje požiadavky môžu občania hlásiť na mestský úrad alebo poslancom za 8. VO
písomne, mailom alebo telefonicky.

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
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