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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.,Biela 1033/1, Žilina-Budatín 

tel.: 0903  802 375, E-mail: rastohojanes@gmail.com 

 

ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslanca s občanmi Považského Chlmca 

 

Dňa 26.6.2020 o 17,00 hod. v poslaneckej miestnosti „U dobrej mamy“ v Považskom Chlmci  

sa uskutočnilo stretnutie  poslancov s občanmi tejto mestskej časti. Stretnutie v týchto 

priestoroch sa konalo aj z toho dôvodu, že tieto priestory sú väčšie, ako priestory vyhradené 

pre poslancov v bývalom kultúrnom dome v Považskom Chlmci. Tieto priestory sú určené 

v prvom rade pre poslanecké potreby a spĺňajú súčasnú potrebu lepšieho dodržania 

hygienických a epidemiologických podmienok, s prihliadnutím na súčasný stav šírenia 

CORONA vírusu.   Stretnutia sa zúčastnili MUDr. Rastislav Johanes, PhD., Ing. Ján Pažický, 

JUDr. Jozef Augustín, PhD., poslanci za VO č. 8, zástupca Mestskej polície Žilina (ďalej len 

„MP“) komisár Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum a asistent výboru mestskej časti – Výboru 

č.8 – Mgr. Eva Hellová. Poslanec Johanes privítal všetkých prítomných na spoločnom 

stretnutí. Vzhľadom na dodržanie epidemiologických podmienok prítomným dal do pozornosti, 

aby ich pripomienky v rámci diskusie boli vecné, konštruktívne  a jednoznačné, aby sa 

spoločné stretnutie zbytočne nepredlžovalo. Následne uviedol, že posledné stretnutie 

poslancov s občanmi bolo dňa 21.2.2020. Plánované stretnutia poslancov s občanmi, ktoré 

mali byť v priebehu mesiaca apríl sa neuskutočnili, pretože z dôvodu CORONA vírusu boli 

všetky stretnutia zrušené.   

 

V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia:    

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Pov. Chlmca do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1)  Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

Poslanec Johanes podľa zápisníc z predchádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 

informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky: 

- Občania požadujú pred kultúrny dom osadiť stojan na bicykle, v tejto súvislosti je však 

potrebné zistiť, či pozemok v tesnej blízkosti kultúrneho domu je v majetku mesta. 

Stanovisko mesta: Pozemky v okolí KD sú vo vlastníctve firmy KORATA. Mestský 

pozemok je na zadnej strane budovy a osadenie stojanov na tejto strane nie je 

zmysluplné. 

- Na ulicu Pod Skalkou osadiť osvetlenie (smerom k cintorínu). Stanovisko MsÚ: 

Požiadavka zaradená do prehľadu investičných akcií. Po pridelení finančných 

prostriedkov sa môže spracovať PD, VO a realizácia (Predpokladáme, že sa jedná 

o ulicu k cintorínu). 

mailto:rastohojanes@gmail.com
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- Občania žiadajú, aby mesto Žilina požiadalo VÚC Žilina, aby na Bytčianskej ulici v časti 

od benzínovej pumpy smerom k bytovkám sa popri ceste zasypali jamy makadamom, 

pretože sa tam drží voda.  Stanovisko MsÚ: Kontaktovať ŽSK by mali poslanci za 

príslušný volebný obvod. Poslanec Johanes prítomných informoval, že ŽSK bol v tejto 

súvislosti oslovený, avšak k danej situácii zatiaľ nezaujal žiadne stanovisko.  

- Občania žiadajú posunutie zastávky z ul. Bytčianska ja ul. Chlmeckú, kde by 

vystupovali priamo na chodník. S realizáciou tejto požiadavky je nevyhnutné vykonať: 

 Fyzickú obhliadku za účelom premiestnenia zastávky spolu: zástupcovia 

mesta a zástupcovia občanov, aj za účasti poslancov. 

 Požiadať dopravný inšpektorát o vydanie súhlasu s posunutím zastávky podľa 

požiadavky. 

 Preveriť, či pozemok, kde by sa mala zastávka presunúť je vo vlastníctve 

mesta, resp. ak nie, je potrebné podniknúť kroky zo strany mesta na jeho 

vysporiadanie. 

  Aby autobusy MHD jazdili až na konečnú. 

Stanovisko MsÚ: Posunutie zástavky na obratisko momentálne nie je možné, nakoľko nie je v 

majetku mesta ale v súkromnom vlastníctve.  Čo sa týka zastávky ul. Chlmecká, DPMŽ eviduje 

žiadosť o zrušenie tejto zastávky z dôvodu plánovanej realizácie investičného zámeru. 

Poslanec Johanes prítomných informoval, že mesto v blízkej budúcnosti neplánuje výkup 

žiadnych pozemkov pod zastávkami. 

- Občania žiadajú: 

 Aby mesto označilo kontajnery umiestnené za kultúrnym domom, čo sa má do 

nich vhadzovať, v prípade potreby ich aj zredukovať, teda znížiť ich počet. 

  Aby mesto hlavne v ranných, poobedných a večerných hodinách náhodne 

monitorovalo, či sú tieto kontajnery nie je napĺňané občanmi okolitých 

samostatných obcí, aby ak sa zistí takýto stav ich aj pokutovalo.  

  V rámci možností zabezpečiť kontajnery tak, aby k nim nebol verejný prístup, 

aby bolo možné v okolí kontajnerov udržiavať poriadok.  

 Aby kontajnery umiestnené pred kultúrnym domom boli označené, že slúžia len 

pre obyvateľov tejto miestnej časti. 

 Žiadajú vedieť, ako často sa majú tieto kontajnery vyvážať a komu vlastne 

patria. 

Stanovisko mesta: Počet kontajnerov na triedený zber bude pravdepodobne 

znížený.  Kontajnery na triedený zber sú určené pre všetky fyzické osoby mesta Žilina, nadá 

sa napísať, že sú určené len pre P. Chlmec. Frekvencie vývozu - papier, plast - 2x týždenne, 

sklo, VKM - 2x mesačne, Kov -1x mesačne. Smetné nádoby sú vlastníctvom mesta. 

- Občania v súvislosti zo zlou dopravnou situáciou žiadajú, aby sa prekryli jarky 

(priekopy) vedúce popri ceste na Bytčianskej ulici tak, aby mohli po nich občania 

prechádzať. (napr. mrežou). Túto požiadavku naniesli v súvislosti so stále stagnujúcou 

výstavbou chodníka. Občania nemajú kade prechádzať, čo zvyšuje riziko pre chodcov 

idúcich po tejto ulici. Stanovisko MsÚ: Kontaktovať správcu komunikácie (SC ŽSK) mali 

poslanci za príslušný volebný obvod.    

- Občania žiadajú preveriť, či na zastávkach, ktoré sú určené len pre autobusy MHD, 

môžu stáť aj autobusy prímestských liniek, ktoré tam majú umiestnené aj svoje 

cestovné poriadky. Stanovisko MsÚ: Na zastávkach určených pre autobusy MHD môžu 

stáť aj autobusy prímestských liniek. 

- Občania požadujú vyjadrenie, stanovisko, či z dôvodu zrýchlenia budovania výstavby 

III. etapy kanalizačnej prípojky (napr. na ul. Pod Laščeky) je možné realizovať ako PPP 
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projekt, na ktorom by finančne participovali aj súkromné firmy (napr. sídliace v tejto 

MČ). Stanovisko MsÚ:  Danú vec rieši spoločnosť SEVAK.   

- Občania žiadajú podať informáciu, kedy sa začne s realizáciou II. etapy kanalizačnej 

prípojky.  Stanovisko MsÚ: Danú vec rieši spoločnosť SEVAK. Poslanec Johanes 

prítomných informoval, že víťazný uchádzač, ktorý vzišiel z VO nepredložil všetky 

potrebné podklady, pričom aj na základe stanoviska ÚVO bude musieť byť vyhlásené 

nové VO na dodávateľa stavby. Finančné prostriedky na túto stavbu sú už účelovo 

viazané a preto ich nie je možné použiť na inú stavbu. Stavba bude realizovaná 

v dvoch etapách. Prvá etapa sa má začať na jeseň tohto roka a druhá etapa tejto 

stavby by mala byť ukončená na jar budúceho roka. Prítomným tiež dal do pozornosti, 

že SEVAK ešte pred samotnou realizáciou stavby II. etapy kanalizačnej prípojky 

vykoná prezentáciu tejto stavby, kde budú môcť občania klásť svoje otázky, ktoré by 

sa mohli ešte do projektu zapracovať.   

- Občania žiadajú riešiť lokalitu Lány: ulica Pod Laščeky, ulica Podchrastie tak, ako bolo 

dojednané na pracovnom stretnutí dňa 15. novembra 2019 s primátorom mesta Petrom 

Fiabane, zástupcami mesta a zástupcami petičného výboru, ako aj v zmysle podanej 

petície, ktorú podpísalo 459 obyvateľov MČ Považský Chlmec. 

- Občania žiadajú vybudovanie chodníka na Bytčianskej ulici podľa pôvodnej projektovej 

dokumentácie. Následne žiadajú podať informáciu, kedy sa začne s budovaním 

chodníka na Bytčianskej ulici. Stanovisko MsÚ: Podľa pôvodnej PD nie sú 

majetkovoprávne vysporiadané pozemky, vlastníci nesúhlasia s uvedenou realizáciu 

stavby – nedá sa pokračovať. 

- Občania žiadajú zabezpečiť dva VKK na akciu Deň Zeme v sobotu 25. apríla 2020 – 

ku Váhu a na Lány. Akcia bola kôli Corona vírusu posunutá.   

- Občania žiadajú kosiť okolo pieskoviska na hrádzi Kysuce 2x ročne. Stanovisko MsÚ: 

Vlastníkom pozemku nie je mesto, podnet v riešení. 

- Občania žiadajú doplnenie reproduktora miestneho rozhlasu podľa usmernenia p. 

Smikoňovej. Stanovisko MsÚ: Vzhľadom na skutočnosť, že technológia rozhlasu je 

bezdrôtová a vyžaduje si montáž na miesto s prívodom elektrickej energie, spravidla 

stĺp verejného osvetlenia, bude možnosť doplnenia reproduktora zhodnotená 

dodávateľom technológie rozhlasu a podľa možností rozpočtu realizovaná. 

 

Poslanec Johanes následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od 

posledného stretnutia boli v Pov. Chlmci realizované, resp. sa udiali: 

Poslanec prítomných informoval, že napriek Corona vírusu boli určité aktivity 

obmedzené, v núdzovom režime pracoval aj mestský úrad.  

 V MČ Pov. Chlmec majú byť vybudované stojiská bajkšeringu.  

    

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov do zápisnice: 

Nové požiadavky: 

- Občania požadujú, aby bolo vyvolané rokovanie so zástupcom firmy KORATA za 

účelom osadenia stojana na bicykle. Majiteľ pozemku predbežne súhlasí s osadením 

stojana na bicykle. 

- Občania žiadajú, aby sa odvodnenie Bytčianskej ulice riešilo po celej dĺžke komplexne. 

Žiadajú, aby mesto bolo súčinné pri rokovaní vyriešenia tejto situácie, pretože pri 

silných dažďoch dochádza aj k poškodzovaniu ich majetku. Občania vidia problém 
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v letných mesiacoch aj v tom, že pri kosení okolitých častí priekopy nachádzajúcej sa 

pri komunikácii na ul. Bytčianska sa toto okolie neočistí od pokosenej trávy, ale sa 

poveternostnými podmienkami sfúkne do priekopy a tak sa tento rigol – priekopa upchá 

a voda nemá kde odtekať.  

- Občania žiadajú: zrušiť obratisko na Bytčianskej ul., pričom obratisko by bolo na 

Chlmeckej, kde je aj vyasfaltované. Žiadajú, aby autobus chodil až za priemyselnú 

zónu.    

- Občania žiadajú, aby poslanec Johanes rokoval s riaditeľom SAD, aby všetky autobusy 

SAD vždy zastavovali na zastávke v Pov. Chlmci, pretože tam majú umiestnený aj svoj 

cestovný poriadok.    

- Občania žiadajú preveriť, či je možné umiestniť podzemné kontajnery za kultúrnym 

domom (medzi detským ihriskom a kultúrnym domom) na mestskom pozemku. 

Vybudovanie takýchto podzemných kontajnerov by úplne vyriešilo neporiadok, ktorý sa 

aj v súčasnosti v okolí súčasných kontajnerov nachádza.   

- Občania žiadajú nainštalovať anténu na príjem signálu z mesta – mestskej ústredne.   

- Občania žiadajú na ul. Horná a Požiarnicka  vymeniť kanalizačný poklop. 

- Občania tejto MČ, ale hlavne z ul. Pod Skalkou žiadajú, aby sa prepojili prechody pre 

chodcov pri Kríži s ďalším prechodom pre chodcov tak, ako to bolo plánované pred 10-

timi rokmi.  Keďže je tam priekopa, požadujú, aby prepojenie korešpondovalo s 

projektom, ktorý bude zabezpečovať realizáciu odvodnenia cesty. Upozornili na to, aby 

priekopa v tejto časti nebola zasypaná makadamom, resp. iným materiálom. (Bližšie 

info p. Smikoňová). Občania uviedli, že pozemky sú vo vlastníctve mesta.     

- Občania požadujú, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov Štátnych Lesov, 

š. p., zástupcov urbáru a poslancov, aby sa tento stav na ul. Na Hôrke vyriešil.         

- Občania požadujú vyčistenie potoka vedúceho z lesa v Pov. Chlmci, ktorý by mal 

údajne patriť Štátnym lesom. Požadujú, aby ich mesto vyzvalo na vyčistenie tohto 

potoka. 

- Občania požadujú informáciu, kto je správcom, kto čistí a udržiava I. etapu kanalizácie 

ul. Na Hôrke v Pov. Chlmci, pretože od vybudovania nebola táto kanalizácia čistená 

a po búrke je vždy upchatá. Občania požadujú, aby sa táto kanalizácia zo strany 

správcu pravidelne čistila hlavne v letných mesiacoch.     

- Občania žiadajú preveriť vznik novej skládky pri vodojeme v Pov. Chlmci, kde sa   

ukladajú nečistoty, prípadne osadiť informačnú tabuľku, aby sa v týchto miestach 

neukladal komunálny odpad.  

- Občania žiadajú vyčistiť záchytné koše na dažďovú kanalizáciu na ul. Nová.  

- Občania žiadajú zrezať čerešňu na konci ul. Hlavná cesta a ul. Pri Kysuci, vedľa 

detského ihriska, číslo parcely,  ktorá je v územnom pláne určená na tento účel: 

rekreačné a športové plochy, vedľa futbalového ihriska, parcela číslo 793/7 vo 

vlastníctve mesta Žilina. 

- Na ul. Hlavná cesta pri dome č. 149/51 občana vytápa a žiada vymeniť poklop.  

- Občania žiadajú nastaviť rozhlas na ul. Nižedvorská, Fialková pretože je zlá 

počuteľnosť.   

- Občania požadujú, aby na ul. Na Hôrke boli umiestnené tabuľky, ktoré by upozornili na 

zákaz sypania pokosenej trávy, orezaných konárov do bočných rigolov tejto cesty, 

pretože pri silných dažďoch nemá voda kade odtekať a upcháva sa kanalizácia.     

  

Opakované požiadavky: 

- Občania žiadajú riešiť lokalitu Lány: ulica Pod Laščeky, ulica Podchrastie tak, ako bolo 

dojednané na pracovnom stretnutí dňa 15. novembra 2019 s primátorom mesta Petrom 
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Fiabane, zástupcami mesta a zástupcami petičného výboru, ako aj v zmysle podanej 

petície, ktorú podpísalo 459 obyvateľov MČ Považský Chlmec. 

 

3) Diskusia. 

Občianka poukázali na to, že zástupca firmy KORATA je prístupný na rokovanie, aby sa stojan 

na bicykle mohol umiestniť aj na jeho pozemku.  

Občania v diskusii poukázali na to, že celá Bytčianska ulica nie je dobre riešená, vyspádovaná 

a v čase silných dažďov sa tam drží voda. V určitej časti síce boli osadené odvodňovacie 

žľaby, avšak nie po celej dĺžke, v ďalšej časti smerom na Bytču po povodniach tam stojí voda.  

Poslanec Augustín prítomných informoval, že rokoval so zástupcom SC ŽSK, pričom vyzdvihol 

ich záujem veci riešiť, viac sa starajú o čistotu komunikácie, ako mesto o chodníky. Zástupca 

SC ŽSK má záujem veci riešiť, avšak tiež ich brzdia finančné limity.    

Občania v rámci diskusie k zastávke Bytčianska a Chlmecká poukázali na to, že: autobus na 

Bytčianskej by zastavil, obratisko nie je vysporiadané, to by sa zrušilo (aj napriek tomu, že 

obratisko nie je majetkoprávne vysporiadané, bolo vysypané makadamom), autobus by 

pokračoval ďalej na Chlmeckú, kde je obratisko vyasfaltované, teda aby autobusy chodili až 

za priemyselnú zónu.  

Otázku, či na zastávkach, ktoré sú určené len pre autobusy MHD, môžu stáť aj autobusy 

prímestských liniek, ktoré tam majú umiestnené aj svoje cestovné poriadky občania uviedli, že 

ak môžu stáť na zastávkach MHD, majú tam svoje cestovné poriadky, mali by tam teda vždy 

zastavovať. Opak je však pravdou, nie vždy tam zastavujú, sú neochotní brať obyvateľov Pov. 

Chlmca do mesta. 

Občania žiadajú preveriť, či je možné umiestniť podzemné kontajnery za kultúrnym domom na 

mestskom pozemku. Vybudovanie takýchto podzemných kontajnerov by úplne vyriešilo 

neporiadok, ktorý sa aj v súčasnosti v okolí súčasných kontajnerov nachádza.   

 V súvislosti s vyhodnotením splnenia požiadavky na doplnenie reproduktora o ktorej 

prítomných informoval poslanec Johanes z predchádzajúcej zápisnice občianka doplnila, že 

predmetná požiadavka na doplnenie reproduktora bola z podnetu obyvateľov ul. Študentská, 

avšak bolo potrebné na to vyčleniť cca 400,00 €.  

Poslanec Pažický prítomných informoval, že už bola vykonávaná obhliadka všetkých častí, 

kde sa rozhlas nachádza. Všetky požiadavky sa sumarizujú, následne budú vyhodnotené 

s vyčísleným dopadom na rozpočet mesta.  

Občania žiadajú nainštalovať anténu na príjem signálu z mesta – mestskej ústredne.   

Pôvodný projekt vybudovania chodníka na Bytčianskej ulici nebude realizovaný, pretože jeho 

výstavbu zabrzdil jeden občan.  

Občan uvádza, že úplne na začiatku keď bola pripravovaná pôvodná dokumentácia nebol 

prizvaný, pretože prechod pre chodcov mal byť umiestnený tesne vedľa jeho domu a mal byť 

v zákrute. Podľa jeho vyjadrenia aj vyjadrenie dopravného inšpektorátu bolo také, že  prechod 

(v zákrute) je nebezpečný. Občan sa ohradil takému tvrdeniu, že zabrzdil výstavbu chodníka 

na Bytčianskej ulici.  

Poslanec Augustín poukázal tiež na to, že je potrebné vyriešiť stekajúcu vodu z ul. Na Hôrke 

po Bytčiansku, aby nestekala dole koncom a až potom je potrebné riešiť Bytčiansku ul.  
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Občianka vzniesla požiadavku z ul. Pod Sklalkou, aby sa prepojili prechody pri Kríži s ďalším 

prechodom tak, ako sa to uvažovalo pred 10-timi rokmi. Keďže je tam priekopa, požadujú, aby 

prepojenie korešpondovalo s projektom, ktorý bude zabezpečovať realizáciu odvodnenia 

cesty. Upozornili na to, aby priekopa v tejto časti nebola zasypaná makadamom, resp. iným 

materiálom.   

Občan poukázal na to, že pri silných dažďoch z ul. Na Hôrke všetka voda steká z vrchnej časti 

do dediny a nič sa stým stále nerobí. Takýmto spôsobom obyvateľov vytápa a obyvateľom sú 

spôsobované veľké škody. Tento problém sa rieši už štyri roky a nič sa zatiaľ neurobilo pre 

ochranu obyvateľov v tejto oblasti. Podľa ich stanoviska, Hôrka sa síce odkanalizovala, ale 

dažďová voda bola zvedená do rieky Ksuca. Na kopci sa však vykonáva ťažba dreva. Občania 

poukázali na to, že novovybudovaná cesta na ul. Na Hôrke je stále zanesená nánosmi blata. 

Je to hlavne po silných dažďoch, kedy voda steká z kopcov práve po tejto komunikácii dolu do 

dediny. V tejto súvislosti občan poukázal na to, že kanalizácia je zanesená a je ju potrebné 

vyčistiť.  

Občianka poukázalo na to, že už minulý rok boli oslovené Štátne lesy, š.p., aby situáciu riešili. 

Avšak nič sa neudialo. 

Poslanec Augustín navrhol, aby sa vykonalo spoločné stretnutie zástupcov Štátnych lesov, 

urbáru a poslancov, aby sa tento stav začal riešiť.  

Občania požadujú vyčistenie potoka v Pov. Chlmci, ktorý by mal patriť údajne Štátnym lesom. 

Občan poukázal na to, že vzniká nová skládka pri vodojeme v Pov. Chlmci, kde  obyvatelia 

ukladajú nečistoty.  

Občania požadujú, aby na ul. Na Hôrke boli umiestnené tabuľky, ktoré by upozornili na zákaz 

sypania pokosenej trávy, orezaných konárov do bočných rigolov tejto cesty, pretože pri silných 

dažďoch nemá voda kade odtekať a upcháva sa kanalizácia.     

 

4) Ukončenie.  

Na  záver poslanec Johanes vyjadril poďakovanie prítomným občanom za účasť na stretnutí, 

ich podnety a návrhy a spoločné stretnutie následne ukončil. 

 

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8 

Overil: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.  – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline  

                                                                   za volebný obvod č. 8    


