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Poslanecký  výbor č. 8                                                                Miestna časť Povaţský Chlmec 

                                Ţilina Povaţský Chlmec 26.6.2012 
 

                          Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Povaţský Chlmec 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,     

Prítomní občania 10 (podľa prezenčnej listiny) 
 

Program: 1.Informácia z rokovania MZ dňa 18.6.2012 

                2.Diskusia, pripomienky občanov 
 

1. Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania  mestského zastupiteľstva, 

   najmä o zlúčení CVČ, zvýšení poplatkov za školské stravovanie a poplatkov v MŠ. 

 

 2. Informácie k požiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí: 

- Výsledok prieskumu k MHD: počet vyjadrení 3, odovzdané úseku prednostu  p. Dorčíkovej, 

   o riešení poţiadavky na zmenu spojov budú občania informovaní 

- Plot okolo cintorína je opravený, lesná zver určite uţ neprejde do areálu cintorína, 

poslankyňa poďakovala ing. Cisárikovi z OŢP MÚ za radu a pomoc. 

-Konštatovala, ţe odbor dopravy pri oprave ulíc sklamal, poţiada o osobné stretnutie 

vedúceho dopravy a riešenie situácie najmä na súbeţných uliciach Poţiarnická a Študentská 

s  cestou II/507, ktoré vyuţívajú motorové vozidlá  v čase dopravnej nehody na ceste II/507. 

V tomto roku je nutná aj oprava ulice Gavlovičova, treba tam zabezpečiť aj informačnú 

tabuľu slepá ulica (stĺpik je tam). 

Opakovane bude poslankyňa  ţiadať odstránenie stĺpika na zastávke MHD STS. 

- Ţiadaný prechod pre chodcov cez ulicu Bytčianska pri kríţi stále nie je vyznačený, 

v auguste navrhuje poslankyňa urobiť protestné stretnutie na tomto mieste, pretoţe cesta je 

v správe ŢSK a mesto údajne nemá moţnosť vec vyriešiť. 

- Oprava schodov pracovníkmi VPP na cintoríne pokračuje.  

- Oprava zastrešenia vstupného priestoru na dome smútku v PCH  je v štádiu výberového 

konania na dodávateľa prác. 

 

D i s k u s i a : 

- Uskutočnilo sa stretnutie u primátora vo veci „Regionálne centrum zhodnocovania BRO 

v Povaţskom Chlmci“ 

  OZ Budúcnosť Povaţského Chlmca podalo na okresný súd ţiadosť o zrušenie územného 

rozhodnutia na túto stavbu, v tejto záleţitosti pripravuje aj ţiadosť o vykonanie auditu na MÚ 

Ţilina pre Ministerstvo financií SR. 

- Skládka odpadov – zápach znepríjemňuje ţivot občanom nielen bývajúcim v okruhu 500 

metrov, ale aj pri oddychu: prechádzkach, bicyklovaní, beţeckých aktivitách. 

Spoločnosť T+T nepostupuje pri ukladaní odpadu podľa predpisov, neukladá odpad do 

pripraveného priestoru, ale sype na vrch skládky, nezahŕňa priebeţne odpad zeminou, SIŢP 

nevykonáva kontrolu ţiadanú občanmi, MŢP to nerieši. 

- Cesta II/507 - rigol na ţiadanom úseku nie je vyčistený (zatáčka od kríţa smerom k mestu)  

- Problém občanov s čističkami – stavebný odbor dáva povolenie na krátku dobu a potom čo – 

bude kanalizácia? Čistička stojí značné financie a ţiadatelia majú váţny problém, ako vec 

riešiť. 

- Na  Gavlovičovej nehlási rozhlas 

- Nad chodníkom pri parku treba orezať konáre stromov 

- Ţiadosť o odvoz asfaltovej drte poza kultúrny dom, ktorú tam dal naviezť odbor dopravy: 

alebo ju spevniť, aby sa nemrvila a neprášilo sa z nej 
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- Treba dokončiť chodník na Bytčianskej, jedna odvodňovacia šachta v chodníku je zasypaná,  

treba ju uvoľniť 

- Bar Istota  v kultúrnom dome:  rušenie nočného kľudu po 22 hodine, koho volať na pomoc, 

MP údajne nemôţe ísť do súkromia, treba na MÚ zistiť, či to majú nahlásené ako uzavretú 

spoločnosť 

- Krčma u Suchánka na Hlavnej – do pozornosti MP – večer deti behajú okolo nej po ulici 

Hlavnej, hrozí kolízia s motorovými vozidlami 

- Kedy budú zverejnení neplatiči na úradnej tabuli mesta 

- Rušivá vulgárna suseda, ako sa dá zariadiť jej liečba, hľadať pomoc u MP – mravné 

ohrozenie detí, trestné stíhanie a ochranná liečba 

- Čistiť šachty daţďovej kanalizácie – nahlásiť odboru dopravy 

- Rigol vedľa cesty ku cintorínu  – prekryť mreţou, diviaky ryjú zeminu a zahŕňajú ho, 

padá lístie, bahno tečie dole cestou 

- zrušiť cestu poza KD alebo ju zmeniť aspoň na jednosmernú, obmedziť kamióny 

- rigol na Hôrke v daţdi robí problém, osloviť Povodie Váhu alebo Vodohospodársku správu 

o úpravu potoka, pripraviť na prívalové vody, 

- Strelnica – idú prázdniny a varovné tabule nie sú osadené, ozaj čakáme na nešťastie 

- OZ BPCH – pripravuje konzerváciu vŕby pri Váhu a úpravu chodníka nad Krútidlom 

- Nábreţie Kysuce nemá kto kosiť, Povodie Váhu nemá peniaze, OZ nemá peniaze,  

  vyzvať dobrovoľníkov  

- Chlmecký park – kedy budú osadené  tabuľky na zákaz vodenia psov  (odbor ŢP) 

- Ţiadosť o ranný školský spoj pre deti z Povaţského Chlmca – bude urobený prieskum, aký 

je záujem a podľa toho sa bude ţiadať odbor školstva. 

- ku riešeniu prechodu pre chodcov pri kríţi občania navrhujú pred protestným zhromaţdením 

v auguste ešte poţiadať ţupana Ing. Blanára o stretnutie a pomoc 

 

   Poslankyňa zaţelala pekné leto a oznámila, ţe najbliţšie poslanecké stretnutie sa bude 

konať v auguste. 

  

 

 

 

 

                                 Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

 

 


