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Poslanecký  výbor č. 8                                                                                Miestna časť Považský Chlmec 

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec dňa 22.11.2012 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,     

Prítomní občania:  16 (podľa prezenčnej listiny) 
 

Program:  

1. Informácie zo zasadania Mestského zastupiteľstva Žilina dňa 19.11.2012 

a stretnutia občanov s primátorom a vedením mesta 14.11.2012 
Na podnet poslankyne prednosta MÚ Mgr. Trnovec pozval poslancov navštíviť triedičku 

odpadu T+T a.s. v Hričove, poslankyňa apeluje na nutnosť separovať odpad – šetrenie 

nielen financií, ale hlavne ţivotného prostredia. Informovala o postoji vedúcich 

pracovníkov samosprávy a mesta likvidovať  biologický odpad na brehu Váhu,  

neprijímajú námietky občanov Povaţského Chlmca, občania nedostali vyjadrenie 

k ţiadosti o účastníka stavebného konania (34 občanov). 
 

      2. Ku aktivitám za posledný mesiac uviedla: 
    Cintorín: zábradlie ku schodom a úprava chodníka okolo zábradlia je dokončené, 

priebeţne sa čistí rigol ku cintorínu, poslankyňa hľadá riešenie ako rigol prekryť. 

       Odbor ŢP nevysádza napriek sľubom súvislý rad nízkej borovice popod cintorínsky plot, 

poslankyňa poţiada o pomoc primátora. 
     
Chlmecký park – geometer vykonal zameranie,  na jar bude urobené oplotenie, aby za 

pomoci sponzorov mohlo byť urobené pieskovisko a obnovené hojdačky. 

      Poslankyňa vyberie spoločne s Ing. Kaveckým z OŢP MÚ miesta na 3 stojiská pre 

separovaný zber na mestskom pozemku (KD, Pri Kysuci, Hlavná),ktoré budú upravené, 

poslankyňa bude hľadať finančné zdroje z grantov. 2 stojiská na súkromnom pozemku  ostanú 

zatiaľ ako sú (Niţedvorská, pri bytovkách). 

      Na nábreţie rieky Kysuca objednáva plechové odpadkové koše, pretoţe plastové sa 

neosvedčili. 

    Bytčianska ulica:   
Riaditeľ Ing. Hýll urobil obliadku na Bytčianskej, má iný názor na údrţbu rigola ako 

poslankyňa, ktorá ţiada vyčistiť rigol a na niektorom úseku zatrubniť. OSC nemá  peniaze  

na beţnú údrţbu, o investícii neuvaţuje. VPP tieto práce na ceste 2. triedy nemôţu robiť. 

      Mesto prostredníctvom ŢK robí chodník na esíčku, následne bude doplnené osvetlenie, 

prechod, poslankyňa obdrţala od primátora informáciu k nákladom na chodník. 

     Občania ţiadajú doplniť ešte 8 metrov chodníka od kríţa smerom k parku, aby chodci 

neboli nútení ísť stredom vozovky, aby chodník nadväzoval na dlaţbu v parku.  

Dlaţba je k dispozícii, poslankyňa poţiada vedúceho odboru dopravy o radu, ako postupovať. 

     Informácie OZ Budúcnosť Považského Chlmca: 

     SIŢP  poslala odpoveď na sťaţnosť ku prevádzke skládky: konštatuje, ţe sťaţnosť je 

neopodstatnená, pri kontrole bola umývaná cesta ku skládke...Integrované povolenie na 

ukladanie odpadu je do apríla2013. 

    Z Bruselu došiel mail, zaregistrovali ţiadosť o topografické meranie skládky po Novom 

roku,  posudok na skládku nemá zatiaľ určenú spoločnosť, odborník z Košíc pripravuje 

posudok na pozemok pod Regionálne centrum BRO, čaká sa na odpoveď, či je moţné stavať 

CBRO na plynovod. 

   Za radu OZ BPCH pozvala občanov na nedeľu 16. decembra do Chlmeckého parku na 

susedské sviatky, v rámci ktorých bude odhalenie tabule Chlmecké námestie a neoficiálna 

kolaudácia prechodu a chodníka. 
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Diskusia: 

          Chýbajúca kanalizácia, zápach zo smetiska, orezanie stromov v parku, poslankyňa 

osloví Ing. Sládka o informáciu, kedy sa budú oriezať lipy v parku,  hrabanie lístia v parku 

zabezpečia pracovníci VPP, ošetrenie japonských čerešní okolo Kysuce, ţiadosť o riešenie 

pošty v Budatíne. 

Občania ţiadajú ďalší chodník na cintoríne, môţe sa riešiť na jar 2013 svojpomocne s VPP. 

   Občania opakovane pripomínajú problémy na cintoríne, pri kosení správca poškodzuje 

pomníky fŕkajúcimi kameňmi, nehrabe trávu a nečistí pomníky od pokosenej trávy. 

   Občania, ktorí sa prihlásili v septembri za účastníkov stavebného konania na RC BRO 

ţiadajú vyjadrenie stavebného odboru. 

Do rozpočtu pre rok 2013 žiadať opravy miestnych komunikácii: 

Ul. Alexyho urgentne riešiť odvodnenie a povrchovú úpravu, 

p. Červencová ţiada riešenie komunikácie Na Hôrke – rigol a povrchová úprava ulice, 

ulica Gavlovičova - povrchová úprava,  ulica Vysoká - povrchová úprava 

Výtlky: pri Kysuci, Medzierka 

Odvodnenie ulice: Horská ku daţďovej kanalizácii cca 200 metrov, Študentská, Zúbekova. 

p. Ambrová – ţiada lampu VO na ulicu Horská, osvetlenie ulice Závozská, Vysoká. 

         Oplotenie pozemku za KD, pieskovisko a hojdačka, lavičky. 

Projekt na Spoločenské centrum (prízemná budova kontajnerového typu na všestranné 

vyuţitie:  pre deti, dospelých aj seniorov, (relaxačné cvičenie, pingpong, výdaj stravy, 

spoločenské stretnutia, oslavy, kary, školenia, príp. sluţby (kaderníctvo, pedikúra). 

Občania žiadajú účasť primátora na stretnutí: v Povaţskom Chlmci nemáme veľkú 

miestnosť iba Discoklub, je tam zima, tma, nie sú miesta na sedenie (poslanecká klubovňa má 

iba 35 miest). 

          Poslankyňa navrhuje pozvať primátora na stretnutie na jar, keď v Discoklube nebude 

veľká zima. 

          Rodičia detí ZŠ Budatín ţiadajú poslankyňu konať ďalej o školský autobus pre ţiakov 

do Budatína, ţiadajú osloviť aj MP, ktorá denne zabezpečuje pri kritickom prechode sluţbu 

policajta. 
      
     Prístrešok na zastávke MHD Chlmecká je premiestnený, natretý, na jar pracovníci VPP 

urobia dlaţbu, odbor dopravy zabezpečí doplnenie plexisklom na ochranu pred vetrom. 

 

      

 

 

                                Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

 

 


