Poslanecký obvod č.8

Miestna časť: POVAŢSKÝ CHLMEC
Zápisnica z poslaneckého dňa 29.12.2011

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová
Prítomní občania: 14 (podľa prezenčnej listiny)
Program: Informácie z mimoriadneho MZ 15.12.2011
Informácie z riadneho zastupiteľstva dňa 19.12.2011
Činnosť poslanca v decembri
Diskusia
1. Poslankyňa informovala o úprave daní a poplatkov na rok 2012,
pričom konštatovala, ţe chápe iba účel zvýšiť príjem do pokladnice mesta,
ale nechápe spôsob, akým zodpovední pracovníci prijímali rozhodnutia o zníţení daní
za psov a zvyšovaní ostatných daní: bez zohľadnenia rozdielnych ţivotných
podmienok občanov jednotlivých mestských častí (ako to bolo sľubované
v predvolebnej kampani).
2. Poslankyňa informovala o priebehu riadneho MZ dňa 19.12.2011, najmä o schválení
rozpočtu na rok 2012. Oznámila výšku nedoplatkov na daniach ku 31.12.2011 za
mestskú časť Povaţský Chlmec, ktorá činí 15%.
3. Od stretnutia s občanmi 25.11.2011: prebehla podpisová akcia proti ďalším
podnikateľským objektom v obytnej zóne Povaţského Chlmca, poslankyňa čaká
vyjadrenie vedúceho stavebného odboru MÚ a bude rokovať s hlavným architektom.
V mene návštevníkov cintorína a veriacich na Polnočnej sv. omši poďakovala ŢK
p. Hrivíkovi za posyp ulice k cintorínu na Štedrý večer.
Poďakovala p. Schindlerovi za pomoc pri riešení havarijnej situácie s vchodom do DS
v Povaţskom Chlmci.
Poďakovala primátorovi mesta Ing. Igorovi Chomovi za snahu riešiť dlhodobé
problémy Povaţského Chlmca (detské ihrisko, spoločenské centrum, kanalizácia).
Poďakovala prednostovi MÚ a pracovníkom MÚ, ktorí riešili bezodkladne vzniknuté
havarijné situácie ( rozhlasová ústredňa, ulica Vysoká, Zúbekova...)
Diskusia:
občania sú pobúrení stanovením daní za nehnuteľnosti, ţiadajú spísať petíciu proti
daniam za stavby a poplatku za odpad, navrhujú verejné protesty a demonštráciu za
budovanie kanalizácie, opravu ulíc, dokončenie chodníka, osvetlenie... pohoršujú sa nad
nesplnenými predvolebnými sľubmi o zohľadnení ţivotných podmienok bez kanalizácie
a v blízkosti smetiska, nemôţu stále plne vyuţívať pozemky v blízkosti smetiska
a hodnota stavebných pozemkov bez kanalizácie je nepomerná oproti iným častiam
mesta...
Smikoňová konštatovala, ţe protesty v meste Ţilina uţ nie sú účinné a navrhla
zostaviť delegáciu, ktorá pôjde vo februári protestovať pred pobočku Európskej únie do
Bratislavy na Palisády, kam OZ Budúcnosť Povaţského Chlmca podalo aj ţiadosť

o predbeţné opatrenie proti Centru na spracovanie BRO na brehu Váhu v areáli skládky
odpadov v Povaţskom Chlmci.
Tam môţu zástupcovia občanov Povaţského Chlmca ţiadať aj o eurofondy v rámci
operačného programu na ochranu podzemnej vody a vodných tokov (Váh, Kysuca),
ktoré znečisťuje nielen skládka odpadov ale aj Povaţský Chlmec bez kanalizácie.
Ďalšia diskusia bola zameraná na otázky o oprave ulíc, značenia prechodu cez
Bytčiansku ulicu, dokončenie chodníka, osvetlenie, strelnica, nepríjemnosti z baru Istota
v KD, šachta pred KD, ţumpa, tlampače rozhlasu .... nevyriešené záleţitosti, ţiadané
pravidelne pri stretnutiach s poslankyňou. Občania ţiadajú protestné akcie proti Cogenu
v Povaţskom Chlmci, apelujú na primátora a vedenie mesta, aby pomohol zlepšiť ţivotné
podmienky obyvateľov.
Na záver poslankyňa zaţelala všetkým všetko najlepšie do nového roka a pozvala ich na
Silvestrovské stretnutie do miestneho parku.

Zapísala: Anna Smikoňová

Príloha: prezenčná listina

