
Poslanecký obvod č.8                                                      Miestna časť: POVAŢSKÝ CHLMEC 

 

 

Zápisnica z poslaneckého dňa 24.11.2011 v mestskej časti Povaţský Chlmec 

 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová 

Prítomní občania:   20 (podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program: Informácie z MZ dňa 21.11.2011 

     Činnosť poslanca a plnenie poţiadaviek  občanov 

     Diskusia 

 

1. Poslankyňa informovala o priebehu zastupiteľstva, oboznámila občanov 

s jednotlivými bodmi rokovania, podrobne sa venovala schválenému plánu 

      hrobových miest. 

Vyjadrila presvedčenie, ţe skončili chaotické hrobové miesta na cintoríne v 

Povaţskom Chlmci, poďakovala za pomoc a spoluprácu  Ing. Schindlerovi z MÚ  

pri riešení záleţitosti na cintoríne a obnove nájomných zmlúv. Informovala o snahe 

obnoviť pletivo okolo cintorína a opravu schodov s pomocou VPP vzhľadom na 

nepriaznivú finančnú situáciu mesta. 

 

2. Poslankyňa informovala o snahe primátora získať pre občanov pozemok za kultúrnym 

domom od súkromného vlastníka. Pozemok bude vyuţitý na multifunkčné ihrisko, 

vrátane detského ihriska, ostane zachovaná aj asfaltová komunikácia, ktorá je 

súčasťou súkromného pozemku. Poslankyňa poţiadala občanov o spoluprácu  pri 

návrhoch na jeho vzhľad a obsah. 

Informovala o návrhu pre samosprávu získať od Byttermu bývalú kotolňu v školskej 

bytovke pre kultúrno-spoločenské centrum občanov Povaţského Chlmca 

(multifunkčné vyuţitie: zasadačka na stretnutia, smútočné hostiny -kary, výdaj stravy 

pre dôchodcov, miestnosť na cvičenie, klubová činnosť, volebná miestnosť,...) 

Informovala, ţe vedenie Poľovníckeho zväzu na strelnici neurobilo zo sľúbených 

bezpečnostných opatrení ani jedno. 

Poţiadala občanov o vyjadrenie k potvrdenému územnému rozhodnutiu na 

umiestnenie elektrárne na zemný plyn v katastri Povaţský Chlmec. 

Informovala o stanovisku  OHA  povoliť nový podnikateľský objekt v obytnej zóne  

na Študentskej ulici. 

 

 

 Diskusia:  občanov potešilo, ţe nové vedenie samosprávy a mesta rieši traumu občanov      

            z predaja kultúrneho domu a školy, ktoré si občania postavili svojpomocne v akcii  

            „Z“.  Ak túto snahu úspešne zavŕši zriadením spoločenského centra v bývalej kotolni,  

            uveria, ţe sa veci riešia pre občanov 

- k elektrárni  COGEN – občania nesúhlasia  s umiestnením elektrárne. OZ 

a niektorí občania sú účastníci stavebného konania, budú uplatňovať svoje právo 

v stavebnom konaní. 

Poţiadali poslankyňu aby z funkcie predsedu OZ poţiadala Európsky auditorský 

dvor o vyjadrenie, prečo elektráreň na zemný plyn čerpá európske fondy určené na 

obnoviteľné zdroje energie. 



- k snahe o ďalší autoservis v obytnej zóne sa cítia občania oklamaní: na 

rokovaniach s architektom Barčiakom k návrhu ÚP dostali prísľub, že zóna 

s bývalou základnou školou síce bude v novom ÚP vedená ako zmiešaná, ale 

iba preto, aby sa legalizoval terajší stav. Poţiadali preto poslankyňu o vypísanie 

petície proti tomuto zámeru aj ďalším podnikateľským objektom v obytnej zóne 

Povaţského Chlmca. Ţiadajú na budúce stretnutie prítomnosť  vedúceho OHA  

arch. Voštenáka a arch.Barčiaka. 

 

- občania urgujú kanalizáciu pre Povaţský Chlmec, navrhujú opäť o nátlakové 

akcie 

- urgujú riešenie ulice Alexyho, ktorá mala byť  urobená v lete 

- obyvatelia Mýtnej ulice ţiadajú upraviť ulicu, zdevastovanú v minulosti  

prípojkami vody a plynu, ţiadajú zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu aj v zime 

- ul. Na Hôrke: v januári ţiadali zabezpečiť odvoz odpadu po celý rok, nemajú  

vyjadrenie, ako sa poţiadavka vyriešila  

- obyvatelia ulice Poţiarnicka sa sťaţujú na psov s cirkusom, ktoré rušia  

brechotom  pokoj, ţiadajú osloviť Slobodu zvierat, či podmienky pre toľko psov  

                   sú vyhovujúce  

- odstavené vozidlo za KD podľa informácie MP bude odstránené do 25.11.2011 

- občania sa sťaţujú na prevádzku terasy baru ISTOTA, odkiaľ návštevníci hádţu 

odpadky na hlavy ľudí idúcich za nákupom do predajne Koruna. 

- urgujú dokončenie chodníka na Bytčianskej a vyznačenie prechodu pre chodcov  

na Bytčianskej ulici pri kríţi 

- urgujú značku zákaz vjazdu kamiónom a vozidlám nad 7,5 tony  do P.Chlmca 

 

Z pozície predsedu OZ  Budúcnosť Považského Chlmca oznámila p. Smikoňová, 

ţe zdruţenie na  realizáciu  3. časti projektu Chlmecké korzo (sútok Kysuce a Váhu, 

unikátna vŕba, oprava chodníka v dĺţke 150 metrov, stanovisko na sútoku Rajčianky a 

Váhu) poţiadalo o peniaze Nadáciu Ekopolis „Zelené oázy“. 

 

 

 

 

V Povaţskom Chlmci 30.11.2011                                   zapísala: Anna Smikoňová, 

                                                                                 poslankyňa MZ Ţilina za 8. volebný obvod 

 

 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 

               

 


