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Dňa 7.6.2016 sa uskutočnilo stretnutie občanov Považského Chlmca s poslancami 

v miestnosti KD Považský Chlmec o 16.00hod. Prítomných bolo 24 občanov. Poslanec Púček 

privítal pána prednostu Igora Líšku, ako aj všetkých prítomných, oboznámil občanov 

s programom stretnutia, ktoré bolo zamerané hlavne k informácii o kanalizácii, chodníkov na 

ulici Bytčianska, miestnom cintoríne, oplotenie cintorína, vybudovanie spoločenskej 

miestnosti, erb Považského Chlmca, následne to bude diskusia a požiadavky občanov.  

Prednosta mestského úradu informoval prítomných občanov, že je pripravený projekt 

kanalizácie k vyhláseniu verejnej súťaže a pokiaľ sa nenaskytnú problémy, predpokladá sa, že 

tento rok by mohla začať výstavba podľa projektu na 3 etapy. Taktiež vysvetlil občanom, že 

zmeny plánov museli byť vykonané aj z dôvodu toho, že nebolo možné sa s niektorými 

občanmi dohodnúť na vysporiadaní pozemkov, ale nastal aj  problém, že súčasné odvedenie 

splaškových vôd a fekálií z rodinných domov nie je možné napojiť na už vybudovaný vodovod 

popod Kysucu a preto v rámci tretej etapy musí byť takýto odvod vybudovaný ešte jeden. Na 

rôzne otázky občanov prednosta odpovedal a vysvetlil, že takýto postup je zvolený aj preto, 

že v prvom rade musia byť odvedené odpadové vody z ulíc pri Kysuci smerom na Bytčiansku 

ulicu a ulicu na Hôrke, aby sa zabránilo v budúcnosti  možnosti zatopenia časti Považského 

Chlmca, ako to bolo naposledy.  

Vystúpila i pani Zuzíková, ktorá uviedla, že je nespokojná, že ulica pod Laščeky bude 

odkanalizovaná až v tretej etape, že oni boli prví,  ktorí žiadali kanalizáciu a je to nesprávne. 

Bolo jej vysvetlené poslancom Púčkom, že postup riešenia kanalizácie podľa etáp má význam 

tak, ako je navrhnutý a netreba hľadať stále nejaké chyby, pretože vedenie mesta  tejto 

investícii venuje maximálnu pozornosť a úsilie s cieľom kanalizáciu v Považskom Chlmci 

vybudovať.  

Pán prednosta vysvetlil, že v investícii je plánované vybudovanie bezdrôtového 

rozhlasu, vybudovanie chodníkov na cintoríne, na Bytčianskej ulici i oplotenie cintorína. Čo 

sa týka úprav miestnych komunikácii tieto sa budú rekonštruovať postupne podľa etáp 

budovania kanalizácie. Taktiež uviedol, že pán primátor zatiaľ prejednal využívanie KD, ktorý 

je v súkromnom vlastníctve a majiteľ uviedol, že nebude problém prenajímať priestory KD za 

štandardné ceny, pretože vybudovanie spoločenských priestorov, ktoré boli navrhnuté 

a zapísané v zápisnici nie je možné realizovať.  

Poslanec Púček informoval občanov, že žiadosť o registráciu erbu Považského Chlmca 

bola postúpená k štátnemu heraldikovi MV SR za účelom schválenia. Občania boli 

informovaní o oprave ulice Nižedvorská, rekonštrukcii časti ulice Gavlovičova a rekonštrukcie 

ulice pod Skalkou. Ďalej boli informovaní o tom, že boli vyčistené trativodné šachty ulice 

Bytčianska, bol požiadaný VÚC, aby čo najskôr vykosili krajnice ulice Bytčianska, pretože 

vysoká tráva robí rôzne úseky tejto ulice neprehľadné a nebezpečné. 

 



Požiadavky občanov:  

1. Opätovne požiadať o zákaz vjazdu nákladných vozidiel smerom ku KD okrem 

zásobovania, pretože tento okruh využívajú ťažké mechanizmy na otáčanie 

a spôsobuje to otrasy nehnuteľností a spôsobuje to i škody.  

2. Žiadajú, aby sa kosenie na cintoríne vykonávalo zodpovedne, pretože toto bolo 

vykonané doslova darebácky, občania o tom nevedeli a preto žiadajú do budúcna, 

aby každé kosenie bolo vopred cestou rozhlasu občanom oznámené, prípadne bol 

daný plán kosenia na informačnú tabuľu poslanca. 

3. Žiadajú aby platby za hrobové miesta boli platené takým systémom, že z iniciatívy 

firmy ŽILBYT  ako správcu budú zasielané príkazy na úhradu. 

4. Žiadajú na ulici pod Laščeky odvodniť stojacu vodu, ktorá bráni prechodu chodcom 

zvlášť detí a pod.  

5. Žiadajú vyrezať všetky jasene v detskom parkom pri KD a nahradiť ich inou drevinou 

ako to bolo doposiaľ. 

6. Žiadajú na križovatke Bytčianska smerom ku KD vykonať orezanie konárov dvoch líp. 

7. Žiadajú, aby bol občan cestou verejného rozhlasu informovaný, kedy bude 

vykonávaný odpis spotreby vody, plynu, el. energie a pod.  

8. Žiadajú pokosiť krajnice okolo miestnych komunikácií. 

9. Žiadajú na ďalšie stretnutie informáciu, aký príjem daní je z Považského Chlmca do 

mesta a aké náklady sú v priebehu roka investované do rozvoja a údržby Považského 

Chlmca.  

10. Ďalej žiadajú upozorniť na nečistotu hlavne svahov rieky Kysuca, pretože povodie 

Váhu k tomuto absolútne nevenuje žiadnu pozornosť. 

 

 

 

Na záver poslanec Púček poďakoval všetkým za podané požiadavky, za prítomnosť na 

stretnutí a ubezpečil občanov, že sa snaží, aby sa jednotlivé požiadavky občanov plnili, plne 

sa stotožňuje s riadením vedenia mesta, ktoré mesto priviedlo k dobrej finančnej kondícii na 

základe čoho bude možné podľa určitých priorít plniť požiadavky občanov a jednou z týchto 

priorít je práve realizácia kanalizácie v Považskom Chlmci.  

 

 

 

 

vypracoval Ján Púček 


