
ZÁPISNICA 

 

 

 Dňa 24.6.2016  sa o 15:00 uskutočnilo mimoriadne stretnutie občanov s poslancom 

Jánom Púčkom, zástupcom mesta odboru životného prostredia a zástupcom správcu údržby 

cintorínov – Žilbyt Žilina. Toto stretnutie sa uskutočnilo priamo na miestnom cintoríne 

v Považskom Chlmci z dôvodu, že skupina ľudí (cca 6) žiadalo mimo poslanca formou 

žiadosti preloženie novovybudovaného zábradlia (zvodidla) popri schodoch nad Domom 

smútku. Po vykonaní obhliadky ale aj názorov iných občanov bola žiadosť odmietnutá s tým, 

že nie je dôvod, aby k takejto prekládke došlo.  

 Vzhľadom k tomu, že ma oslovil pán Dovičín jeden zo žiadateľov, že čo to je za 

odpoveď a akým právom sa takáto žiadosť nerešpektuje som mu telefonicky povedal, že 

pripravím stretnutie a tam si môžeme vzájomne povedať svoje názory, ale nechať povedať 

názory aj iných občanov Považského Chlmca. (Pri tomto telefonáte s pánom Dovičínom som 

jasne počul, ako pri pánovi Dovičínovi stojí pani Smikoňová, ktorá mu našepkáva čo mi má 

povedať načo som ja aj pánovi Dovičínovi povedal, že po telefóne je zbytočné niečo 

vyjednávať a povieme si to na tvare miesta). Mailom som dostal oznámenie, že tohto 

stretnutia sa nezúčastní jedna zo žiadateľov pani Smikoňová, ktorá považuje poslanca Púčka 

za nevhodného partnera, cigáňa a človeka, ktorý len zavádza. Odpísal som na tento mail, že 

tieto urážajúce slová moju osobu ako poslanca nebudem komentovať, poprial som jej nech ju 

sprevádza všemohúci Boh v jej klamstvách a v rozdeľovaní občanov a toto jej praje zlosyn 

Púček. 

 Ale poďme k veci. Stretnutia sa zúčastnilo 6 občanov a to dvaja ako žiadatelia 

o prekládku a štyria občania, ktorí vyslovili spokojnosť s doterajším stavom zábradlia 

a uviedli tú skutočnosť, že práve toto zábradlie tak, ako je postavené je na základe pani 

exposlankyne Smikoňovej a čudujú sa na jej terajšie vyjadrenia. Vystúpil aj zástupca správy 

cintorínov, ktorý taktiež uviedol, že skutočne súčasné zábradlie je postavené najvýhodnejšie 

pre všetkých, plní svoju funkciu, neznemožňuje nikomu prístup a bude lepšie financie využiť 

na rozumnejšie účely, ako by bola táto prerábka zábradlia. Vyjadril sa aj vedúci odboru 

životného prostredia Žilina, že súčasný stav zábradlia je najlepším možným riešením tak, ako 

je, pretože jeho prekládka by práve zabraňovala a zhoršovala prístup k hrobom oproti. 

Poslanec Púček uviedol, že práve občania by mali byť hlavným a rozhodujúcim faktorom, ako 

si to predstavujú, ale čuduje sa, že k takémuto návrhu prekládky zábradlia prišlo až teraz a zo 

strany pani Smikoňovej, ktorá bola najviac kompetentná v minulosti pri jeho výstavbe 



rozhodnúť. Prítomní občania, ale aj zástupcovia už vyššie uvedení sa dohodli, že po 

vysvetlení si za a proti je súčasné zábradlie postavené dobre a ustupuje sa od požiadavky jeho 

preloženia. Poslanec Púček poďakoval všetkým za rozumnú debatu, pochopenie názorov a je 

spokojný s tým, že sme sa dohodli na tom, že finančné prostriedky bude v prvom rade treba 

na rekonštrukciu schodov, brán, oplotenia, ale aj na výstavbu nového prístupu k hrobom nad 

Domom smútku, pretože v súčasnej dobe na prístupe je len tráva a v prípade dažďa je veľmi 

ťažko dostať sa k hrobom - zvlášť pri pohreboch.  

 Požiadavka: Občania žiadajú vedenie mesta, správcu cintorínov, ale aj poslancov, aby 

táto naša požiadavka bola zaradená čo najskôr do investičného zámeru a podľa možností, aby 

sa tento prístup vybudoval do konca roka 2017-2018 za čo občania vopred ďakujú.  

 Na záver poslanec Púček ubezpečil prítomných, že žiadne rozhodnutia v neprospech 

občanov Považského Chlmca nerobil ani robiť nebude, preto presadzuje vždy, aby sa 

v prípade problémov, požiadaviek urobilo stretnutie, pretože vždy je lepšie jedenkrát vidieť 

ako desaťkrát počuť.  

 

 

 

 

vypracoval Ján Púček 

 


