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ZÁPISNICA

Dňa 04.11.2016 bolo vykonané stretnutie občanov Pov. Chlmca s poslancami výboru č. 8.
Poslanec Púček privítal prítomných občanov, následne ich informoval o vybudovaní plánovaných
chodníkov na ulici Bytčianska, ale aj chodníka okolo miestneho parku. Predložil projekty a vysvetlil, že
jediný problém s touto realizáciou je nevysporiadanie pozemkov a pokiaľ tieto vysporiadania
nebudú ukončené, prípadne niekto z vlastníkov nebude súhlasiť, bude veľmi obtiažne tieto chodníky
vybudovať i napriek tomu, že projekty sú hotové. Ďalej občanov informoval o návrhu a posúdenia
erbu Pov. Chlmca. Prítomní občania sa dohodli, že návrh od p. Vrtela je v poriadku, súhlasia s tým
a žiadajú, aby bol v modrej farbe.
Ďalej boli občania informovaní, že boli zrekonštruované schodištia n a miestnom cintoríne, na
čo občania vyslovili poďakovanie a spokojnosť ale zároveň žiadajú:
1, Dobudovať schodište vedľa Domu smútku ale aj priamo ponad Dom smútku, kde terén je
skutočne v prípade zrážok nedostupný, ďalej dobudovať schodište v časti, kde boli odstránené tuje,
znamená to, že by to bol druhý chodník vľavo od vstupnej brány a žiadajú aj prepojenie vstupu od
malej bráničky vľavo k plotu, aby prepojenie na schodište pri plote bolo taktiež dostupné, pretože pri
dažďoch sa tam tvoria mláky a blato.
Poslanec Púček informoval o tom , že postúpil požiadavku cestou mesta na VÚC, jedná sa
o dobudovanie oporného múra na Bytčianskej ulici pri dome p. Dlugoša. Taktiež bola daná
požiadavka na vyčistenie komunikácie od mostu ponad Kysucu smerom do Budatína a časti
križovatky Budatín – Brodno, pretože je tam množstvo nánosu na krajniciach ale aj na komunikácií
a križovatke. Informácia bola podaná aj vo veci kanalizácie s tým, že každú prípadnú ďaľšiu
informáciu k tejto realizácií občanom bude poskytne poslanec.
Informovaní boli občania aj o možnosti realizácie bezdrôtového rozhlasu a zároveň požiadal
občanov o spoluprácu pri získaní hlásateľa, pretože v súčasnej dobe Pov. Chlmec nemá hlásateľa.
2, Občania žiadajú odpoveď, ako to bude s nevysporiadanými pozemkami miestnych komunikácií,
chodníkov a pod. , pretože sledujú, že časť obyvateľov Žiliny sa k svojmu majetku hlási, zabezpečujú si
rôzne výmeny a preto žiadajú odpoveď.
3, Žiadajú oplotenie detského ihriska za KD a následne odstrániť kríky, ktoré zneprehľadňujú
dopravu po miestnych komunikáciách a zároveň žiadajú o dodanie 2-3 lavičiek na toto detské ihrisko.
4, Žiadajú premiestniť stĺp osvetľujúci priechod pre chodcov v úseku pri tzv. kaplnke na Bytčianskej
ulici, ktorý je priamo v chodníku v smere na cintorín a sťažuje prechodnosť.
5, Žiadajú vyriešiť problém so starými stromami vedľa schodišťa miestneho cintorína s možnosťou
tieto upraviť znížením výšky, prípadne odstrániť a vysadiť vhodné stromy na miestny cintorín.

6, Medzi ulicou Študentská a Pomocná bola vybudovaná stavba, ktorá prerušila prechodnosť
miestnej kanalizácie medzi domom č.234 a domom č. 6. Túto skutočnosť už dokumentoval aj Ing.
Rolko, dodnes však nedošlo k náprave.
7, Žiadajú, aby prístupové schodište pred bránou Domu smútku a cintorína boli upravené tzv.
sanačnou zmesou, ktorú požiadavku už dala aj p. Smikoňová. Nesúhlasia s dlažbou, pretože v prípade
námrazy je schodište dosť prudké a určite by nebola bezpečná tzv. dlažba.
8, Žiadajú upraviť, prípadne vybudovať prístrešok pri vode pod Domom smútku, odkiaľ návštevníci
cintorína využívajú vodu na miestne hroby.
9, Vyslovujú znepokojenie nad nečistotou na rôznych miestach priamo v meste.
10, Žiadajú upozorniť vodičov na porušenie parkovania na miestnych komunikáciách v celom Pov.
Chlmci.
11, Žiadajú vykonať odstránenie výtlkov pred odbočením na ulicu Na Hôrke.
12, Žiadajú úpravu výtlkov ulice Nová, včetne chodníkov.
13, Pripomínajú aj odstránenie lístia z miestneho parku.
Na záver sa poslanec Púček poďakoval prítomným občanom, ale i občanom, ktorí dávajú
podnety iným spôsobom, či už telefonicky či osobne a ubezpečil, že je k dispozícií občanom aj v dni
prac. voľna, stačí zavolať a je ochotný i so svojimi kolegami z výboru prísť a riešiť veci a podnety
priamo na mieste. Poďakoval sa v mene výboru aj za dobrú spoluprácu s vedením mesta , ale aj
ostatným poslancom MZ, že podporujú rozvoj mestských častí.
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