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Poslanecký  výbor č. 8                                                                Miestna časť Považský Chlmec 

                                Žilina Považský Chlmec 24.5.2012 
 

                          Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,     

Prítomní občania:  12 (podľa prezenčnej listiny) 
 

Program: 1.Informácia z rokovania MZ dňa 21.5.2012  

                2.Diskusia, pripomienky občanov 
 

Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania  mestského zastupiteľstva 

21.5.2012: 

- o zrušení duplicitného uznesenia v súvislosti s projektom kanalizácie v Považskom Chlmci, 

- o schválení názvu pre námestie v Považskom Chlmci,  

- o zámene pozemku pre detské ihrisko a spoločenské centrum na Chlmeckom námestí. 

   Všetky 3 správy občania uvítali. 
 

Informácie k požiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí: 

 

- oprava schodov na cintoríne: vykonávajú nezamestnaní v rámci aktivačných prác,  

   mesto uhrádza iba materiál na podsyp, práce budú   vykonané bezplatne 

- oprava plota na cintoríne pred diviakmi a lesnou zverou – vyberá sa dodávateľ, 

   okrem navárania karisiete treba opraviť aj pletivo a niekoľko prehrdzavených stĺpikov, 

vyhĺbiť do zeme ryhu na osadenie siete, aby sa zver nemohla podhrabať 

- dom smútku – architekt a statik pripravujú projekty na opravu strechy, napadnutej hubou, 

   oprava bude vykonaná za finančnej spoluúčasti katolíckych veriacich 

- oprava ulíc – je opravený prejazd z Bytčianskej Pod Skalku a časť ulice Horská: 

poslankyňa oznámila rozhodnutie mesta zastaviť opravu ostatných ulíc pre nedostatok 

financií, občania sú pobúrení, najmä z ulice Alexyho, žiadajú stretnutie s primátorom 

- prechod pre chodcov – pri kríži na Bytčianskej ulici – stále nie je urobený, je to cesta  

II. triedy v správe ŽSK, hustá premávka bez vyznačeného prechodu ohrozuje chodcov na 

živote 

-Gavlovičova ulica – informatívna značka slepá ulica je žiadaná niekoľko rokov, nie je  

 osadená, hoci pribudli iné nové značky na ulici Pod Laščeky 

- urbanistická štúdia Lány – poslankyňa dostala odpoveď, teraz je na vlastníkoch pozemkov 

na lokalite Lány, ako budú postupovať: či budú čakať na MÚ alebo si štúdiu zaplatia sami 

- CP MHD – poslankyňa informovala, že ku 1.9.2012 bude úprava CP MHD, vyzvala 

občanov, ktorí majú pripomienky , aby ich doručili do 15.6.2012 do schránky pre poslanca pri  

poslaneckej miestnosti v KD, poslankyňa ich postúpi na DPMŽ 

- rozhlas - oprava na Hôrke – poďakovala p.Myšiakovi z odboru kultúry: rozhlas bol 

opravený, ďalšie úpravy a opravy rozhlasu budú realizované podľa finančných možností 

mesta 

 

D i s k u s i a : 

- historické lipy v parku ( cca 105 ročné) treba ošetriť, vo vetre padajú suché konáre, hrozí 

úraz chodcom alebo poškodenie majetku (zaparkovaného auta)  

- ul. Horská:  treba vyzvať majiteľa na rohu ulice Zúbekova, aby orezal smreky, ktoré bránia 

autám vo výhľade pri výjazde zo Zúbekovej ulice na ulicu Horská 

- občania sa sťažujú na kosenie cintorína – kosci strunovou kosačkou víria kamene, ničia 

pomníky, kahance aj vázy, vystreľujúce kamene rozbili okno na DS, poškodzujú strechu 
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- hrobári pri výkope hrobu sypú zeminu ku plotu!!!, ktorý už ledva drží,  žiadajú vyzvať 

správcu cintorína, ktorý hroby kope, aby zeminu odstránil, lebo sa plot prevráti ! 

- Centrum BRO – vzhľadom na zamietnuté odvolanie žiadajú poslankyňu o stretnutie  

s primátorom, želajú si, aby zabránil  ďalším problémom so spoločnosťou T+T 

- oprava ulíc – občania nesúhlasia s rozhodnutím o skončení opravy ulíc, obyvatelia Alexyho 

ulice žiadajú stretnutie s primátorom, pozvať ho do Považského Chlmca 

- skládka odpadov  – znepríjemňuje život zápach a lietajúci odpad, spoločnosť T+T 

nepostupuje podľa noriem, SIŽP neprišla na kontrolu od 2.4.2012, vytvára to pocit, že SIŽP 

čaká, kým to zahrnú zeminou, na skládke sa rušia terasy, čím sa zvyšuje kapacita, dažďová 

voda sa nezachytáva na skládke, ale sa leje na asfaltovú cestu a priľahlé polia, lietajúci odpad 

znepríjemňuje život a vyvoláva obavy o zdravie 

- potravinová pomoc – poslankyňa informovala,  že podľa viceprimátorky v najbližších 

týždňoch nebude, a keď sa začne doručovať, do Považského Chlmca nemôže byť privezená, 

žiadatelia ju môžu prevziať iba v centrálnom sklade v meste 

- dane za prenajatú pôdu na Lánoch – občania musia zaplatiť podľa rozhodnutia mestu, 

môžu žiadať preplatenie dane od nájomcu Ing.Krupu 

- Cesta II/507 (Bytčianska) – žiadať SC ŽSK o opravu rigola pri odbočke na Skalku, 

rigol je strhnutý, môže dôjsť k nehode, stojí tam zelená voda, žiadať vyčistenie rigola v celej 

dĺžke, žiadať opravu 3 výtlkov za ulicou Závozská (nie Závodská, tá je v Závodí) 

- odbor životného prostredia - uvoľniť Chrenčiansky potok, niekto ho zahatal 

- výzva pre odbor kultúry – nedať súhlas na metalový koncert 17.11.2012 v kultúrnom 

dome v Považskom Chlmci – občania sú proti, kultúrny dom je medzi rodinnými domami 

a metalová hudba otriasa okolím 

- majetkový odbor – opäť vyzvať vlastníkov KD na riešenie žumpy a kanála – nebezpečie 

úrazov detí, po zápise zmeny vlastníka pozemku na Chlmeckom námestí do majetku mesta 

zvážiť od vlastníka nájom za žumpu a zabezpečiť jej opravu v súlade so zákonom  

- otázka pre vedenie mesta : kedy bude v Považskom Chlmci kanalizácia 

 

 

 

 

 

  Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

 

 


