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 Poslanecký  výbor č. 8                                                                                Miestna časť Považský Chlmec 
 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 30.1.2014 
 
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová , Zástupca MP: Kpt. Ladislav Zemánek 
Prítomní občania:  16 (podľa prezenčnej listiny) 
 
Kpt. Ladislav Zemánek informoval o priestupkoch, ktoré boli hlásené a riešené 
v Považskom Chlmci: Priestupky sa opäť týkali voľne pobehujúcich psov - odporučil 
poslankyni vybrať podstatnú časť VZN 3/2011, ktorá platí aj pre Považský Chlmec: pes musí 
byť na vodítku, ináč je považovaný za túlavého psa. Podľa VZN sa majiteľovi udelí pokuta. 
Poslankyňa pripraví do miestneho rozhlasu oznam a uverejní ho aj vo verejnej tabuli. 
      Problémy s ohňostrojmi ustúpili. Problémy na MP stačí hlásiť anonymne. 
      Poslankyňa poďakovala MP za pravidelné večerné hliadkovanie pri cintoríne, kde 
narkomani robia neporiadok. Občania teraz hlásia, že narkomani tam chodia aj cez poludnie, 
MP treba nahlásiť číslo auta a polícia si overí, komu patrí. 
 
         Občania sa zaoberali hlavne problémom výstavby v lokalite Lány v Považskom 
Chlmci.Ukončením skládky stúpol záujem o výstavbu rodinných domov v tejto zóne, ale 
architekt dáva záporné stanovisko. Poslankyňa s 3 občanmi navštívila architekta Ing. 
Krajčoviča, aby našli riešenie na povolenie stavieb pre záujemcov. Architekt žiada 
urbanistickú štúdiu, Mesto nechce dať peniaze, bez štúdie útvar architekta nedá súhlas na 
stavby... je možné čiastočne riešiť situáciu dopravnou štúdiou, ale ani tú nemá kto zaplatiť. 
Na Lánoch je vyše 200 vlastníkov, riešením by bolo založenie občianskeho združenia. 
        Občania urgujú žiadané osvetlenie ulíc Závozská, Vysoká, Horská, osvetlenie schodov 
za Chabrečkom. Pohoršila ich informácia o rekonštrukcii Hlinkovho námestia a chýbajúce 
základné vybavenie mestskej časti Považský Chlmec (kanalizácia, osvetlenie, rozbité ulice). 
        Žiadajú riešiť odvodnenie ulice Horská, voda podmýva plot.  
Cestujúci MHD žiadajú urobiť  nástupný ostrovček na zastávke MHD pri STS (stačí 
prekryť priekopu betónovým panelom), pretože autobus zastaví vedľa priekopy a už viackrát 
sa stalo, že vystupujúce osoby sa zošmykli do priekopy. 
      Občania žiadajú štátnu políciu riešiť veľkú rýchlosť automobilov,aspoň častejšie merať. 
Žiadajú doplniť chýbajúce reproduktory miestneho rozhlasu (Ing. Myšiak bude riešiť na 
jar), urgujú osadiť spätné zrkadlo na Bytčianskej (križovatka pri kríži), ktoré už je 
schválené. 
         Poslankyňa informovala, že v najbližších dňoch bude upravený prístrešok na zastávke 
MHD Bytčianska (zabezpečil ved.odboru dopravy Ing. Líška a pracovník ŽK ). 
    Cintorín – na žiadosť niektorých občanov vyžiadala poslankyňa z MÚ (ing. Cisárik) 
podmienky na budovanie betónovej obruby pre hroby, bude to na verejnej tabuli. 
Konštatovala, že na cintoríne treba vyznačiť chodníky podľa plánu hrobových miest, aby ho 
správca cintorína p. Francl dodržiaval. 
    Poslankyňa vedľa kontajnera ku cintorínu pripravuje kompostér na živé kvety,burinu 
a lístie z cintorína, ako to videla v iných obciach. Občania sa naučia triediť zelený odpad. 
 
     Za Občianske združenie BPCH Smikoňová informovala: 
SIŽP Bratislava vydala predbežné opatrenie na zákaz ukladania odpadu na Skládku odpadov 
v Považskom Chlmci, kým bude vydané konečné rozhodnutie. 
      Rozhodnutie Krajského súdu Žilina o zrušení územného rozhodnutia na Regionálne 
centrum zhodnocovania biologického odpadu Žilina Považský Chlmec nie je právoplatné. 
Stavebný úrad sa odvolal na Najvyšší súd. Primátor nesplnil sľub občanom Považského 
Chlmca z júla 2013, že Regionálne centrum BRO v Považskom Chlmci mesto Žilina nebude 
realizovať. 
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     Petičný výbor: do 31.1.2014 nedostal odpoveď na petíciu za odvolanie vedúceho životného 
prostredia Ing. Andreja Vidru. 
 
      Poslankyňa ukončila stretnutie a informovala občanov, že svoje požiadavky môžu hlásiť 
na mestskú políciu, mestský úrad alebo poslancom za 8. VO písomne, mailom alebo 
telefonicky. 
Ďalšie  poslanecké stretnutie v Považskom Chlmci sa bude konať podľa harmonogramu:       
vo štvrtok 27. marca 2014  o 17,00 hod. 
            
                                            Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

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


