Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 21.11.2013
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová
Prítomní občania: 4 (podľa prezenčnej listiny)

Program: informácie o priebehu MZ dňa 4.11.2013
Požiadavky a otázky občanov:
Rodičia žiakov ZŠ Budatín: kedy bude zabezpečený ranný školský autobus pre deti
z Považského Chlmca?
Základná škola v Považskom Chlmci, ktorú občania stavali svojpomocne v akcii „Z“ bola
zrušená, predaná v roku 2006 za 5 miliónov SK.
Deti musia do školy dochádzať autobusom. Mesto Žilina získalo 5 miliónov korún za predaj
školy, šetrí na prevádzke, ale vedenie mesta nie je schopné a ochotné zabezpečiť rodičom
pokojné ráno.
Rodičia nemajú istotu, či sa deti dostanú bezpečne do školy. Lepšie urobili rodičia, ktorí dali
deti do cirkevnej školy v meste, nemusia sa trápiť, či dieťa neutrpí úraz na koľajniciach alebo
na križovatke v Budatíne.
Vlastníci stavebných pozemkov na Lánoch v Považskom Chlmci:
Ako majú postupovať pri vybavení územného rozhodnutia na stavbu rodinných domov?
Lokalita je v schválenom územnom pláne určená na individuálnu výstavbu, ale oddelenie
architekta odmieta ich požiadavku. Pýtajú sa, či to je preto, lebo primátor dal súhlas na ťažbu
štrkopieskov na Kopánke a čo majú vlastníci pozemkov robiť, aby súhlas získali.
Obyvatelia ulice Závozská a Vysoká sa pýtajú:
čo majú robiť, aby konečne dostali lampu verejného osvetlenia, o ktorú prosia už niekoľko
rokov. Ulica je tmavá, ulici nie je tam ani jedna lampa, je to koncová ulica, chodia tam aj
diviaky. Kde je primátorom sľubovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia?
Poslankyňa požiada o odpoveď primátora Ing. Igora Chomu na najbližšom mestskom
zastupiteľstve dňa 16.12.2013
Za OZ Budúcnosť Považského Chlmca Anna Smikoňová informovala:
Dňa 19.11.2013 Krajský súd Žilina vyhovel žalobe OZ BPCH a zrušil rozhodnutie Krajského
stavebného úradu Žilina vo veci územné rozhodnutie na „Regionálne centrum zhodnocovania
biologického odpadu Žilina Považský Chlmec“.
Poslankyňa ukončila stretnutie a oznámila občanom, že svoje požiadavky môžu hlásiť na
mestskú políciu(159), mestský úrad (7063111, 7063501) alebo poslancom za 8. volebný
obvod (Ján Púček, MUDr. Rastislav Johanes) telefonicky, mailom alebo písomne.
Ďalšie poslanecké stretnutie v Považskom Chlmci sa bude konať v roku 2014,
harmonogram poslaneckých stretnutí bude prispôsobený harmonogramu MZ.

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
Tel.0904/136406, e-mail:smikonova@gmail.com
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