
Poslanecký  výbor č. 8, mestská časť Pov. Chlmec, poslanec  Púček  Ján  

      ZÁPISNCA 

 Na základe výzvy občanov mestskej časti  Pov. Chlmec  z ulice Gavlovičova  bolo vykonané 
stretnutie občanov tejto ulice s poslancom Jánom Púčkom. Občania sa domáhali vyspravenia 
Gavlovičovej ulice v rámci údržby miestnych komunikácií, pretože táto komunikácia je poškodená, sú 
v nej výtlky a priehlbeniny a mala byť opravená už v roku 2014 o čo sa občania tejto ulice domáhali 
i formou sťažnosti na pána primátora. 

 V rámci rozhovoru s pánom prednostom , poslanec  Púček následne informoval občanov, že 
časť ulice Gavlovičovej bude opravená k spokojnosti občanov tejto ulice,a le vzhľadom k  tomu, že 
v najnižšej polohe tejto ulice sa zhromažďuje dažďová voda a dochádza tam k poškodzovaniu majetku 
občanov, zalievaním pivníc a garáže. Poslanec  Púček  informoval občanov, že predloží návrh , aby 
v tejto spodnej časti ulice bola v prvom rade vybudovaná  trativodná šachta, ktorá odstráni 
nahromadenú dažďovú vodu a zabráni sa tak zalievaniu záhrad, pivníc a garáže a následne je potom 
možné túto ulicu upraviť k spokojnosti občanov. 

 Tento návrh bol občanmi prijatý s presvedčením, že návrh bude realizovaný a problém 
poškodzovania  majetku vyriešený. A preto touto zápisnicou občania Galovičovej ulice žiadajú:  

1,   Urýchlené vybudovanie trativodnej šachty v spodnej časti ulice 

2,   Dokončenie úpravy ulice tak, aby dažďová voda následne stekala do trativodnej šachty 

 Pri tomto stretnutí som sa stretol i s ďalšími občanmi na priestoroch detského ihriska a bol 
som požiadaný zabezpečiť čo najskôr: 

1,   Pokosenie detského ihriska pri KD 

2,   Pokosenie miestneho cintorína  

3.   Pokosenie všetkého verejného priestranstva okolo miestnych  komunikácií, miestneho parku 

4,   Žiadajú opraviť priehlbeniny miestneho chodníka Bytčianskej ulice, ktorý je v správe a majetku 
mesta Žilina 

5,   Občania pripomínajú, že doposiaľ nedošlo  k  náprave dočistenia krajníc ulice Bytčianska 
a vyčistenie    vsakovacích  jám na tejto ulici. Pán Biro sa pýta, dokedy majú občania čakať na splnenie 
tejto požiadavky, napriek tomu, že to patrí do správy VÚC. Čaká na to odpoveď. Ani požiadavka 
v tejto veci doručená poslancovi VÚC pánovi Kapitulíkovi nepriniesla žiadnu nápravu. Preto sa touto 
cestou obraciame aj na poslancov VÚC pán Gromu a pána Chomu  aby vykonali v tejto žiadosti 
nápravu. 

 Poslanec  Púček  poďakoval občanom za návrhy a vyzval prítomných, že vždy pokiaľ bude 
treba vec riešiť, je ochotný prísť na miesto  problému a spôsobom prerokovania a zápisnice žiadať 
vedenie mesta o nápravu. 

Spracoval Ján Púček 



 


