Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 27.3.2014
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová ,
Zástupca MP: Kpt. Ladislav Zemánek – po prerokovaní aktuálnych záležitostí odišiel do služby
Prítomní občania: 10 (podľa prezenčnej listiny)

Kpt. Ladislav Zemánek, zodpovedný policajt za Považský Chlmec, na komisiu
k vyjadreniu o nočnej prevádzke diskotéky v Považskom Chlmci nebol prizvaný,
nevyjadroval sa.
Ako člen Mestskej polície pri minulých diskotékach osobne zasahoval pri riešení problémov
s účastníkmi, problémy boli niekedy celú noc. Pre MP bude ťažké zabezpečiť poriadok
v Považskom Chlmci, pretože akurát v piatok v noci je v centre mesta najviac práce pre
políciu.
Poslankyňa informovala, že primátor mesta pri vydaní rozhodnutia o nočnej
prevádzke pre Zábavné centrum Energy nepostupoval v súlade s rokovacím poriadkom
Mestského zastupiteľstva Žilina, keď nedodržal postup v rokovacom poriadku výborov
mestských častí a to v bodoch 8. 10 a 11:
Bod 8.: Primátor mesta zvoláva poradu predsedov výborov na riešenie konkrétnych úloh
rozvoja mesta. Má právo pozastaviť výkon opatrenia výboru v prípade, že odporuje zákonu
alebo nariadeniu mesta a predloží vec na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu.
Bod 10:Ak orgány mesta prerokúvajú otázky, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti, prijmú
príslušné uznesenia až po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska výboru dotknutej
mestskej časti. O zaujatie stanoviska výboru požiada primátor predsedu výboru dotknutej
mestskej časti.....
Bod 11.: Výbory spolupracujú s komisiami, najmä pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti
a pri riešení otázok, ktoré komisie prerokúvajú a týkajú sa obvodu výboru.....
Primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma vydal rozhodnutie o schválení nočného času pre
Zábavné centrum ENERGY bez stanoviska poslancov príslušného poslaneckého výboru.
Z tohto dôvodu poslankyňa požiadala o pomoc Výbor NR SR pre ľudské práva.
Nespokojným občanom odporučila, aby proti rozhodnutiu podávali odvolanie na
Krajský súd v Žiline.
Poslankyňa informovala, že MZ v pondelok 23. marca schválilo zadanie na urbanistickú
štúdiu Predný Lán v Považskom Chlmci.
Informovala o sťažnosti na nočný hluk z prevádzky Broch Adler SLOVAKIA v areáli
Stavebnej mechanizácie.
Poďakovala za dobrú spoluprácu odboru dopravy: Ing. Igorovi Líškovi a Ing. Viere
Sládkovej, ktorí automaticky riešia požiadavky občanov Považského Chlmca s poslankyňou
priamo na mieste. V marci sa uskutočnili 2 takéto stretnutia: 12. marca za účasti zástupcov SC
ŽSK na riešenie problémov ulice Bytčianska (rigol, oporný múr), 17. marca poklopy na ulici
Nižedvorská , odvodnenie ul. Horská, kanalizačné šachty ulica Pomocná.
Od prítomných zaznela požiadavka na zametenie ulíc od zimného posypu, na asfaltovú
úpravu povrchu ulice Alexyho, Gavlovičova, Závozská.
Zimné výtlky podľa informácie odboru dopravy budú riešené v máji.
Občania žiadajú štátnu políciu, aby riešila veľkú rýchlosť automobilov na ceste II/507
(Bytčianska ulica), aspoň častejšie merať rýchlosť, vtedy idú autá pomalšie. Pribudlo veľa
ťažkých automobilov a kamiónov.
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Občania ďakujú odboru dopravy za spätné zrkadlo pri kríži, veľmi dobre slúži aj chodcom na
prechode. Ďakujú za dokončenie prístrešku na zastávke Bytčianska a opravu plexiskla na
zastávke STS.
Je potrebné obnoviť značenie prechodov na Bytčianskej ulici a osadiť blikač: vodiči
nedávajú možnosť chodcom na prechod cez ulicu, najmä v špičke ráno a popoludní (správca
SC ŽSK).
Oprava a doplnenie reproduktorov miestneho rozhlasu sa bude robiť v apríli.
Informácia pre rodičov menších žiakov ZŠ Budatín: mesto o splnení požiadavky na
školský spoj ku ZŠ v Budatíne neuvažuje.
Cintorín – Ing. Cisárik a ďalší pracovníci odboru ŽP sa zúčastnili v pondelok 24. marca
2014 pracovného stretnutia so žiadateľmi o úpravu stromov na cintoríne vedľa schodov.
Odbor ŽP nesúhlasí so znížením stromov podľa požiadavky, preto občania žiadajú pre
ochranu svojho majetku stromy vyrúbať. Ing. Sládek sa takému rozhodnutiu bráni, že budú
z toho problémy, pretože stromy sú zdravé.
Strelnica – s príchodom jari pribúda návštevníkov v lese nad poľovníckou strelnicou,
návštevníci lesa sa obávajú zasiahnutia guľkou, žiadajú políciu o kontrolu strelcov, či majú
povolenku, či existuje nejaký harmonogram, aby sa v prípade nešťastia dalo zistiť, kto vtedy
strieľal.
Za Občianske združenie BPCH Smikoňová informovala:
SIŽP Bratislava požiadala o predĺženie termínu na vydanie konečného rozhodnutia o skládke
odpadov v Považskom Chlmci
Najvyšší súd ešte nerozhodol o územnom rozhodnutí na Regionálne centrum spracovania
BRO.
Petičný výbor dostal odpoveď na petíciu za odvolanie vedúceho odboru ŽP Ing. Andreja
Vidru: primátor je s prácou vedúceho odboru ŽP spokojný.
Poslankyňa ukončila stretnutie a informovala občanov, že svoje požiadavky môžu hlásiť
na mestskú políciu, mestský úrad alebo poslancom za 8. VO písomne, mailom alebo
telefonicky.
Ďalšie poslanecké stretnutie v Považskom Chlmci sa bude konať podľa harmonogramu:
vo štvrtok 29. mája 2014 o 18,30 hod.
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
Tel.0904/136406, e-mail:smikonova@gmail.com

2

