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Poslanecký  výbor č. 8                                                                Miestna časť Považský Chlmec 

 

                    Žilina Považský Chlmec 29.3.2012 
 

                          Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Považský Chlmec 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,    Hostia: zást. MP: kpt. Ladislav Zemánek 

Prítomní občania:  6 (podľa priloženej prezenčnej listiny) 
 

Program: Informácia z rokovania MZ dňa 19.3.2012 

                Diskusia, pripomienky občanov 

Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania  mestského zastupiteľstva: 

- o zriadení novej funkcie viceprimátora pre sociálnu, zdravotnú a vzdelávaciu 

oblasť,   ktorú bude zastávať Mgr. Slavomíra Brezovská 

- o možnostiach čerpať dotácie z mesta formou grantov 

- o rozhodnutí mesta pokračovať v projekte na „Centrum zhodnocovania BRO  

Žilina Považský Chlmec“ a schválení žiadosti o príspevok z eurofondov 

- informovala o ďalších bodoch programu a diskusii MZ 

Kpt. Ladislav Zemánek z MP: 

informoval občanov  o bezpečnostnej situácii v Považskom Chlmci. Konštatoval, že  situácia 

je dobrá a v Považskom Chlmci mestská polícia zasahovala málo. 

Občania sa sťažujú na túlavých psov, čierne skládky odpadu, na prevádzkovateľa Skládky 

odpadov v Považskom Chlmci.  

Občania by privítali by častejšie pešie hliadky policajtov. 
 

Diskusia a žiadosti občanov Považského Chlmca: 

- kedy bude kanalizácia v Považskom Chlmci, žiadajú verejné pochody  

za budovanie kanalizácie, protesty proti Cogenu, proti kompostárni 

- urgovať informačnú tabuľu slepá ulica Gavlovičova 

- vyznačenie prechodu pre chodcov pri kríži na Bytčianskej  

- posunúť označník MHD na zastávke STS (prekážka v údržbe chodníka) 

- oprava ulice Alexyho (rozpočet 2012) 

- dokončenie chodníka Bytčianska (rozpočet 2012) 

- lampy verejného osvetlenia Závozská (rozpočet 2012) 

- riešiť diviaky v záhradách rodinných domov a na cintoríne 

- žiadať útvar architekta o štúdiu lokality Lány 

- MZ - schváliť názov Chlmecké námestie 

- Primátor - zámena pozemku pod detské ihrisko za kultúrnym domom 

- Riešiť zápach a lietajúci odpad zo Skládky odpadov Považský Chlmec 

- Opraviť výtlky na uliciach v Považskom Chlmci  

- Premiestnenie rozhlasových reproduktorov: Gavlovičova 1, Na Hôrke 2, 

rozhlasové vedenie v korune lipy – orezať a ošetriť historické lipy (105 ročné) 

- oprava schodov na cintoríne od 16. apríla pracovníkmi VPP 

- žiadať územný plán Považského Chlmca do zasadačky  

- urgovať tabule a prevádzkový poriadok na poľovníckej strelnici  

 

Požiadavky a pripomienky občanov sa opakujú, občania konštatujú, že mesto nedostatočne 

reaguje na ich potreby. 

 

 

    Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 
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