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Poslanecký  výbor č. 8                                                                Miestna časť Povaţský Chlmec 

                                Ţilina Povaţský Chlmec 23.8.2012 
 

                          Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Povaţský Chlmec 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,     

Prítomní občania: (podľa prezenčnej listiny) 

Mestská polícia: kpt. Zemánek 
 

Program: 1.Informácie a pripomienky k činnosti Mestskej polície Ţilina 

                2.Diskusia, pripomienky občanov 

 

1. Kpt. Zemánek –informoval o zásahoch mestskej polície v mestskej časti Povaţský Chlmec, 

ktorá riešila sťaţnosti na bar ISTOTA v kultúrnom dome, iné závaţnejšie problémy sa za 

posledné 2 mesiace nevyskytli. 

 

2. Poslankyňa informovala: 

 o prácach na cintoríne: 

- prístrešok nad vchodom domu smútku je dokončený 

- prvá etapa schodov pracovníkmi VPP  je opravená, nie sú tam stĺpiky ani obrubníky, sú  

  pouţité dosky a roksor, je predpoklad krátkej ţivotnosti opravených schodov 

- robí sa projekt na opravu padajúceho betónového oplotenia  z dolnej strany cintorína 

- je zamerané zábradlie ponad dom smútku a nákres na vstupnú bránu 

- rigol vedľa cesty ku cintorínu treba bezpodmienečne prekryť, padá do neho zemina a lístie, 

  vyţaduje dennodenné čistenie, aby voda netiekla po vozovke 

Oprava ulíc: v auguste boli opravené výtlky na ulici Gavlovičovej, Poţiarnickej, Študentskej, 

   občania nie sú spokojní, ţiadajú urobiť súvislé povrchy rozpadnutých ulíc 

   Odbor dopravy uţ nemá peniaze, ďalšie opravy ulíc plánuje aţ na jar. 

   Odbor dopravy oznámil výmenu nových značiek na ulici Niţedvorská a Gavlovičova. 

    Pracovníci VPP budú čistiť od buriny chodník na ulici Nová, ale najskôr dajú do poriadku   

   areál materskej školy po kosení. 

Prechod pre chodcov pri kríţi – rieši odbor dopravy, polícia nesúhlasí s prechodom, kým 

bude  prekáţať vo výhľade ţivý plot, poslankyňa navštívi vlastníka, aby plot zníţil alebo 

odstránil. 

Stretnutie s predsedom VÚC Ing. Jurajom Blanárom: 

Plánované stretnutie zástupcov Povaţského Chlmca s predsedom VÚC nebolo,  predseda 

VÚC pre zaneprázdnenosť nedal zatiaľ termín na stretnutie. 

Strelnica: 

- areál strelnice je čistý, vykosený, odpady a pneumatiky boli odvezené. Sú osadené 2 tabule 

s upozornením na nebezpečie  zo strany od skládky. Nie je osadená rampa na príjazdovej 

bočnej asfaltke a tabuľa na začiatku chodníka od Kysuce. Zástupca MP bude tlmočiť 

poţiadavku Poľovníckemu zväzu. 

Urbanistická štúdia Lány: 

Poslankyňa poţiadala oddelenie hlavného architekta o zaradenie poţiadavky na urbanistickú 

štúdiu Lány do rozpočtu mesta. 

Školský autobus – poslankyňa poţiadala odbor školstva MÚ o ranný spoj ku ZŠ Budatín 

Diera pred kultúrnym domom – občania ţiadajú o pomoc mestskú políciu, kým  sa tam 

nestane úraz 

Ţumpa za kultúrnym domom – pozemok je uţ majetkom mesta, mesto môţe ráznejšie 

zakročiť voči vlastníkovi ţumpy na pozemku 764/2. 
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D i s k u s i a : 

- ulica Zúbekova pred domom č. 240 je havarijná, stojí tam voda a keď vlastník susediaceho 

pozemku oplotí dvor, nebude sa dať tadiaľ v daţdi prechádzať, občania podajú sťaţnosť 

- ulica Alexyho – niekoľko rokov sú poţiadavky na trativod, poslankyňa sa rozhodla vec 

riešiť svojpomocne, objedná bager, vyhĺbia trativod na vlastné náklady. 

- ulica Závozská – diviaky chodia do záhrad, občania majú niekoľko rokov poţiadavku na 3 

lampy verejného osvetlenia,  

- negatívna reakcia občanov na reklamu spoločnosti na zábradlí pri kríţi, ţiadajú 

zástupcu MP aby zistil, či je na reklamu povolenie 

- ţiadajú, aby časť ulice za kultúrnym domom bola jednosmerná (parcela č.765/10KN 

PCH), prejazdná iba zo smeru od Bytčianskej. Je tam plánované detské ihrisko, je potrebné 

dopravu stlmiť,  poslankyňa napíše poţiadavku na odbor dopravy 

- je potrebné poţiadať geometru o vytýčenie chodníka od kríţa okolo kultúrneho domu ku 

plánovanému detskému ihrisku 

- poslankyňa poďakovala MÚ za 2 pracovníkov VPP, ktorí kosia nábreţie Kysuce 

- občania ţiadajú riešiť prístrešok na zastávke MHD Bytčianska, ţiadajú tam orezať košatý 

orech, ktorý bráni vo výhľade. 

-ţiadajú orezať stromy v parku, ktoré prečnievajú nad chodník a vozovku 

 

Rada OZ Budúcnosť Povaţského Chlmca s poľutovaním oznamuje, ţe bolo začaté 

stavebné konanie na „Regionálne centrum biologicky rozloţiteľného odpadu (BRO) „ 

v Povaţskom Chlmci, aj napriek tomu, ţe je na krajskom súde ţaloba o neplatnosť územného 

rozhodnutia.  

Občania budú naďalej protestovať a bojovať proti umiestneniu tejto stavby na brehu Váhu. 

 

 

 

 

 

                                 Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

 

 


