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 Poslanecký  výbor č. 8                                                                                Miestna časť Považský Chlmec 

 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 29.5.2014 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová ,  

Zástupca MP: nezúčastnil sa  

Prítomní občania:  12 (podľa prezenčnej listiny) 
 

 

       Aktuálne v Považskom Chlmci prebieha oboznamovanie s urbanistickou štúdiou  

na rodinnú zástavbu na rozsiahle pozemky (150 000 m 
2
 )

 
v lokalite Pod Lazčeky, Predný, 

Stredný a Zadný Lán, Pod Chrastie. Poslankyňa zvolala už 2 stretnutia vlastníkov pozemkov, 

 na ktorých sa zúčastnili  2/3 vlastníkov (cca 100 osôb). 

      Vlastníci pozemkov žiadajú, aby urbanistickú štúdiu zaplatilo mesto, pretože získa 

zmenou pozemkov z ornej pôdy na stavebné parcely vyššiu daň z nehnuteľnosti. 

Poslankyňa nebude už žiadať primátora o finančnú podporu, má jeho písomné zamietavé 

stanovisko z roku 2012. Žiadosť o finančnú spoluúčasť mesta na obstaranie štúdie zamietol 

primátor aj obstarávateľovi štúdie v apríli 2014.  
      
     Občania opakovane žiadajú: 

- Opraviť výtlky na uliciach Závozská, Nová, Pod Skalkou, Študentská. Upraviť 

súvislý asfaltový povrch na ulici Alexyho, Gavlovičova. Upraviť úsek ulice Na Hôrke 

ku p. Červencovej. 

- Doplniť lampy verejného osvetlenia na ulici Závozská, Horská, Na Hôrke a Vysoká. 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia sa podľa mailovej informácie od primátora opäť 

odkladá na ďalší štvrťrok 2014 

- Orezať stromy v parku, trhajú drôty rozhlasového vedenia, visia nad chodníkom, 

orezanie stromov v parku bolo žiadané na jar 2013, doteraz nebolo urobené. 

- Upozorňujú, že treba orezať kríky (živý plot) v Chlmeckom parku. 

- Oprava miestneho rozhlasu a doplnenie 5 reproduktorov sa bude robiť v priebehu 

budúceho týždňa, ak nebude pršať. 

- Návštevníci lesa sa sťažujú na streľby na strelnici, pri prechádzkach lesom  majú 

obavy zo zásahu 

- P.Dolinajec v súvislosti s podpisom zmluvy na stavbu tunela Považský Chlmec 

žiada upraviť Bytčiansku ulicu (cesta II/507) tak, aby ťažké stavebné mechanizmy  

umožnili výjazd z dvorov, treba opraviť povrch Bytčianskej, kamióny a ťažké autá ju 

ničia. 

Poslankyňa v tejto súvislosti informovala, že v marci 2014 sa zúčastnila pracovného 

stretnutia zástupcov SC ŽSK a Odboru dopravy MÚ Žilina v súvislosti s úpravou 

priekopy v dĺžke cca 180 metrov a spevnenia úseku cesty II/507, kde sa cesta trhá. 

Ku dnešnému dňu nedostala informáciu, ako sa veci budú riešiť. 

- Obyvateľ Alexyho ulice sa sťažuje na zriadenie parkoviska pre ťažké mechanizmy 

v ulici, štartovaním zavčas rána rušia obyvateľov, ničia zbytok zachovaného asfaltu, 

pýta sa, kto to povolil v obytnej zóne.  

- P. Pažický pripomína, že nedostal odpoveď na písomnú otázku z verejného 

stretnutia občanov s primátorom mesta v apríli 2014. 

Poslankyňa sľúbila, že ju vytlačí z úradnej tabule mesta a uverejní vo verejnej tabuli 

Považskom Chlmci. 

- Rodičia žiakov pripomínajú školský spoj ku ZŠ Budatín. 

Vedenie mesta o tom ani neuvažuje, nemá na to peniaze. Poslankyňa rodičom 

odporúča dať deti do inej školy priamo v meste (súkromné školy sú v pešej zóne). 
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- Obyvatelia v okolí KD sa sťažujú, že nemôžu spať pre hluk hudby  z diskotéky 

a škrečanie opitých návštevníkov. S odpoveďou primátora nie sú spokojní. 

- Poslankyňa oznámila, že na detské ihrisko z PF zakúpila 2 sedadlá na hojdačky 

v cene 300 eur. Šmykľavku pre deti, ktorú daroval sponzor, návštevníci diskotéky  

v noci rozlámali. Na detské ihrisko by mali byť osadené ešte nejaké hojdačky              

a 2 lavičky, ktoré má zabezpečiť odbor dopravy.  

- Cintorín – je schválené dokončenie zábradlia v dĺžke 17 metrov, pripravujú sa 

podklady pre náter čelnej časti oplotenia cintorína z kovových dielcov  

- Stromy na cintoríne – žiadatelia od stretnutia 24. marca 2014 nedostali vyjadrenie 

z odboru ŽP, ako sa ich žiadosť o výrub stromov bude riešiť (Ing. Sládek). 

- Občania žiadajú informáciu, kedy bude v Považskom Chlmci kanalizácia 
- Návrh na riešenie Chlmeckého námestia – doprava, chodník, oplotenie detského 

ihriska: žiadosť bola podaná v roku 2013. 
 

- Pre Mestskú políciu: 
 na detskom ihrisku za KD už niekoľko týždňov stojí biela dodávka s českou ŠPZ. 

Treba prešetriť, komu patrí a prečo je zaparkovaná na trávniku. 

- Poslankyňa ďakuje za dobrú spoluprácu Ing. Zdenkovi Kaveckému z OŽP MÚ   

a p. Dišekovi  zo spoločnost T+T,a.s. pri vývoze odpadu od cintorína a vývoze 

separovaného odpadu. 

 

     

 

 

Poslanecké stretnutie sa bude konať podľa harmonogramu 7. Augusta 2014 o 17,00 hod. 

          Vlastníkov pozemkov v riešenej lokalite poslankyňa pozve na stretnutie osobitne         

po porade na Okresnom pozemkovom úrade v Žiline (od 1.6.2014 nový zákon, malé 

pozemkové úpravy). 

 

 

 

 

                                            Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

                                     Tel.0904/136406, e-mail:smikonova@gmail.com  

 


