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 Poslanecký  výbor č. 8                                                                                Miestna časť Považský Chlmec 

Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec dňa 28.2.2013 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,     

Prítomní občania:  14 (podľa prezenčnej listiny) 
 

Program: informácie poslanca, diskusia, pripomienky, poţiadavky občanov 
    
          Pošta Žilina 3 – poslankyňa oslovila predsedu vlády JUDr. Fica so ţiadosťou o pomoc 

pri riešení problémov s úradnými hodinami a umiestnením pošty,pretoţe štát núti, aby 

zásielky z úradných inštitúcii doručovala iba spádová pošta Budatín, ktorá komplikuje 

svojim klientom ich doručenie (nevyhovujúce umiestnenie a úradné hodiny). 

Požiadavky na doplnenie 2 reproduktorov miestneho rozhlasu – budú splnené pri 

rekonštrukcii rozhlasu v Bytčici, funkčné reproduktory budú pouţité v Povaţskom Chlmci 

Cintorín – niektoré opravené schody (23) sú opäť v havarijnom stave, pouţitý materiál je 

v náročnom teréne nevyhovujúci, od apríla budú VPP opravovať ďalšie rady schodov, 

-na vstupnej bráne cintorína sú ulomené pánty, treba ich opraviť, na novú bránu je pripravený 

rozpočet za 1000 eur,  

- v apríli zabezpečia pracovníci VPP výsadbu nízkej borovice pod plotom cintorína, borovice 

zabezpečí Ing. Kyselová OŢP 

- skontrolovať, či správca Francl pochováva podľa schváleného plánu hrobových miest, hroby 

kope nehospodárne, nevyuţíva miesta v staršej časti, ktoré vyţadujú terénnu úpravu, 

- projekt na odvodnenie ulice Alexyho podľa informácie odboru dopravy je na 40 000 eur, nie 

je moţné ho realizovať, opäť sa hľadá iné riešenie  (uţ 5 rokov...) 

- pripomienky ku projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia – nie je splnená poţiadavka  

z roku 2009 na doplnenie lampy pre ulicu Vysoká 

- opakovane sa rieši poţiadavka na školský autobus pre deti ZŠ Budatín 

- pripravuje sa stretnutie u primátora vo veci zrušenia uznesení na Regionálne centrum BRO 

- kanalizácia – podľa informácie vedúceho odboru projektov EÚ sa vedenie mesta snaţí 

získať opakovane eurofondy na kanalizáciu pre Povaţský Chlmec 

Diskusia: 

- stromy previsujúce z parku nad chodník stále nie sú orezané, urgovať OŢP 

- rigol okolo cesty II/507 sa zosúva, treba zatrubniť v dĺţke 180 metrov (SC ŢSK) 

- rodičia  malých ţiakov opakovane ţiadajú školský spoj ku ZŠ Budatín 

- občania z ulice Pod Laščeky a ulice Bytčianska sa sťaţujú na drahý vývoz ţumpy, 

opakovane ţiadajú pomoc od mesta, príspevok na cisternu 

- obyvatelia ulíc Pod Laščeky, Niţedvorská, Gavlovičova a Bytčianska sa sťaţujú na 

zápach zo skládky, pripravujú petíciu a ţiadosť na Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, sú pohoršení nad zrušením úľavy za odvoz odpadu, situácia so 

skládkou sa nezlepšila, ale poplatok sa zvýšil! 

- ulica Alexyho, Študentská, Zúbekova, Horská – riešiť odvodnenie, 

 ulica Pod Skalkou, Gavlovičova, Medzierka, Pri Kysuci riešiť povrchovú úpravu 

- pripraviť oplotenie pre detské ihrisko za kultúrnym domom 

- treba riešiť dopravnú situáciu okolo kultúrneho domu, opakované sťaţnosti na 

kamióny a na ťaţké nákladné autá, poslankyňa zorganizuje stretnutie na OR PZ DI 

čistenie ulíc od posypového materiálu – zabezpečiť vhodný mechanizmus, ťaţký stroj 

pri čistení ničí zostatky asfaltu  

- pod cintorín opäť chodia narkomani – sú tam narezané plastové fľaše – hlásiť MP 

- ku separovanému zberu niekto dáva kuchynský odpad – mačky a psy to rozvláčia, 

občianka ţiada namontovať kamery, aby sa ukázal človek, ktorý to robí... 

      

                                               Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 
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