
Poslanecký obvod č.8                                                    Miestna časť: POVAŽSKÝ CHLMEC 

 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 26.1.2012 
 

Prítomní občania: 23 (prezenčná listina) 

Prítomní poslanci MZ Žilina: Anna Smikoňová, Ján Púček 

Pozvaní hostia:        Ak.arch. Dušan Voštenák, Ing. arch. Romuald Krajčovič  - neprítomní 

 

1. Poslankyňa informovala o priebehu  MZ dňa 23.1.2012: 
    Oznámila, že poslanci MZ schválili prenájom pozemku na spracovanie biologického odpadu od 

spoločnosti T+T a.s. na 25 rokov aj napriek jej  snahe presvedčiť členov mestskej rady, poslancov  MZ 

aj zodpovedných pracovníkov mestského úradu, že parcela na brehu Váhu nie je vhodná, aby hľadali 

inú lokalitu na spracovanie odpadu. 

 

2. Pozvaní pracovníci oddelenia hlavného architekta Mestského úradu Žilina, od ktorých občania 

čakali vysvetlenie, prečo bude odpad v lokalite v rozpore s platným územným plánom, v zóne 

ochrannej zelene, na stretnutie neprišli. 
 

3. Pripomienky, diskusia: 
-  poslankyňa informovala, že DPMŽ vyhovel jej žiadosti a sľúbil presunúť dopoludňajší spoj cez 

prázdniny podľa želania občanov, 

-  informovala, že začalo integrované stavebné konanie na COGEN, do ktorého sa prihlásilo 22 

občanov, OZ BPCH aj urbárske spoločenstvo, pripravuje sa petícia, bude aj na internete, 

-  na otázku občana Badányho, prečo miestny rozhlas nehlási úmrtie obyvateľa z obce poslankyňa 

informovala,  že hlásenie si musia objednať a zaplatiť príbuzní zomrelého 

- poslanec p. Púček oznámil, že on hlási úmrtie vo Vraní a Brodne  bezplatne 

- poslankyňa Smikoňová k tomu požiada o písomné vyjadrenie odbor kultúry ako aj ku hláseniam 

o odstávke vody a elektriny, ktoré mení nová smernica o poplatkoch na komerčné hlásenie 

- p.Rišová navrhla posunúť označník na zastávke MHD pri STS tak, aby  neprekážal mechanizmom 

pri čistení chodníka od snehu 

- p. Cisárik upozornil, že treba vyčistiť šachty na ceste II/507  v dolnej časti Považského Chlmca, 

- poslankyňa upozornila, že treba zaplatiť daň za psa do 31. 1.2012 – na podnet prítomných overí, či 

mesto bude posielať rozhodnutia o výške dane alebo sa má platiť bez rozhodnutia na MÚ.  

Výsledok dá vyhlásiť v miestnom rozhlase. 

- poslankyňa upozornila na povinnosť starať sa o sneh padajúci zo strechy na ulicu a vodu vytekajúcu 

z odkvapových rín na ulicu, pri úraze hrozí stíhanie pre trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví. 

- poslanec Púček informoval občanov o svojom názore na úlohu a ťažkosti poslanca presadiť 

požiadavky občanov v MZ Žilina. 

- občania sa vyjadrovali ku skládke, kompostárni, Cogenu, nedostatočnej údržbe ciest, osvetleniu, 

trápi ich kanalizácia, sú nahnevaní, že Francl vyhral súťaž na správcu cintorínov... 
 

    Poslankyňa konštatovala, že proti projektu na „Regionálne centrum zhodnocovania BRO 

v Považskom Chlmci “ nenašla podporu ani u poslancov MZ, ani u primátora Ing. Chomu,  

ktorý súhlasí, aby v Považskom Chlmci pokračovalo nakladanie s odpadom  ďalších 25 rokov. 

     OZ Budúcnosť Považského Chlmca bude hľadať pomoc u advokátov a na inštitúciách 

medzinárodnej úrovne. OZ BPCH sa obráti aj na Európsky audítorsky dvor, ktorý sleduje čerpanie 

európskych fondov. 

   Prítomní občania prejavili nad rozhodnutím mesta a MZ rozhorčenie  a sklamanie. 

 

      

 

 

 

 

                                      Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. obvod 


