Poslanecký výbor č. 8

Miestna časť Považský Chlmec

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 7.8.2014
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová
Zástupca MP: nezúčastnil sa
Prítomní občania: 74 (podľa prezenčnej listiny)
MÚ Žilina: Ing. Marta Moravcová, odbor životného prostredia
Ing. Igor Líška, vedúci odboru dopravy
Ing. Milan Lipka, vedúci odboru eurofondov
SEVAK, a.s. Žilina: Ing. Dušan Šutý

Do poslaneckej miestnosti vojde 30 osôb, ostatní občania stáli vonku na daždi, nepočuli
o čom sa hovorí.
(Za primátora Ing. Jána Slotu v roku 2006 poslanci MZ schválili predaj kultúrneho domu
v Považskom Chlmci poslancom p. Antonovi Gažicovi a Ing. Michalovi Červenému,
ktorí urobili z pôvodnej spoločenskej miestnosti diskoklub.
Teraz sa občania nemajú kde zhromaždiť, hoci si kultúrny dom aj školu postavili
svojpomocne.
Od roku 2007 občania opakovane žiadajú vedenie mesta Žilina, aby situáciu riešilo
a poskytlo pre obyvateľov Považského Chlmca náhradnú spoločenskú miestnosť.)
1. Poslankyňa MZ Anna Smikoňová poďakovala prednostovi MÚ Mgr. Antonovi
Trnovcovi a vedúcemu odboru dopravy Ing. Igorovi Líškovi za mimoriadne aktívnu
pomoc pri povodni a pri odstraňovaní jej následkov.
Poďakovala členom OHaZZ Žilina, členom krízového štábu pri MÚ Žilina za pomoc
s čistením ulíc od nánosov štrku, asfaltu a bahna, za kontajnery, elektrické vysúšače,
dezinfekčné prostriedky, vyčistenie uličných vpustov dažďovej kanalizácie...
2. Ing. Igor Líška, vedúci odboru dopravy MÚ Žilina informoval o škodách spôsobených
povodňou, najmä potokom Na Hôrke a Chrenčianskym potokom. Požiadal občanov
o trpezlivosť pri obnove komunikácie na Hôrke, ktorá bude trvať asi do konca
augusta, lebo najskôr museli opraviť poškodené siete (plyn, elektrina, telefón, voda).
3. Ing. Milan Lipka, vedúci odboru eurofondov MÚ Žilina sa venoval postupu na
získanie eurofondov na splaškovú kanalizáciu pre Považský Chlmec. Priniesol projekt
z roku 2009, na ktorý je vydané platné stavebné povolenie.
Projekt poslankyňa umiestni do Chlmeckého parku za kaplnkou, aby si ho každý
mohol v kľude pozrieť.
4. Ing. Dušan Šutý zo spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina podal informáciu o potrebe
vypísať novú zmluvu o budúcej zmluve na pripojenie po vybudovaní splaškovej
kanalizácie. Občania, ktorí už majú dávno zmluvu na SEVAK podanú, musia ju
vypísať opäť.
5. Ing. Marta Moravcová za odbor životného prostredia MÚ Žilina priniesla tlačivá
zmluvy na vypísanie. Vypísané tlačivá možno odovzdať priamo v sídle spoločnosti
SEVAK, a.s. na Bôrickej ceste v Žiline, alebo v klientskom centre Mestského úradu
Žilina.
Vypísanú zmluvu možno dať aj poslankyni Smikoňovej: do poslaneckej schránky nad
predajňou Koruna v kultúrnom dome alebo do poštovej schránky na ulici Študentská
20 oproti materskej škole. Termín do 30. septembra 2014.
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
Tel.0904/136406, e-mail:smikonova@gmail.com
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