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 Poslanecký  výbor č. 8                                                                                Miestna časť Považský Chlmec 

 

 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 31.10.2013 
 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová  

Zástupca MP: Kpt. Ladislav Zemánek 

Prítomní občania:  3 (podľa prezenčnej listiny) 
 

Program: informácie poslanca a diskusia 

                Stretnutia sa zúčastnili 3 obyvatelia Považského Chlmca. 

Kpt. Ladislav Zemánek informoval o priestupkoch,  

                ktoré boli hlásené a riešené v Považskom Chlmci : 

   Priestupky neboli závažného charakteru, týkali sa voľne pobehujúcich psov, nedovoleného 

spaľovania záhradného odpadu.  

Hlásený požiar na Skládke odpadov v Považskom Chlmci riešil HAZZ Žilina. 

      Na MP je otázka, aké opatrenie môže MP urobiť proti rozmáhajúcim sa ohňostrojom:  

MP môže zakročiť v zmysle platného VZN mesta Žilina, podľa ktorého je toto dovolené iba 

posledný deň v roku – na Silvestra. 

       Poslankyňa poďakovala MP za pravidelné hliadkovanie pri cintoríne, kde narkomani 

robia neporiadok a za vyriešenie situácie s vrakmi na ulici Nová. 
 

Od poslankyne žiadali prítomní 3 občania odpovede na otázky: 

-  Kedy bude zakrytá priekopa na ulici Bytčianska v dĺžke cca 180 metrov, aby bola 

spevnená krajnica cesty a mohli sa tam občania vyhýbať ťažkým vozidlám (cesta 

II/507). Cesta patrí síce VÚC, ale občanov zastupuje samospráva mesta Žilina, ktorá 

by vec mala riešiť. 

- Kedy bude dokončená oprava ulice Janka Alexyho 

- Kedy bude premávať ranný spoj pre žiakov ku ZŠ  v Budatíne 
 

      Na otázky poslankyňa nevie odpovedať.  

      Tieto veci boli opakovane žiadané na príslušných odboroch MÚ. 
 

     Poslankyňa informovala: 

SIŽP Žilina dňa 21.10.2013 vydala rozhodnutie v zmysle rozsudku ESD z apríla 2013:  

zakazuje ukladať komunálny odpad na Skládku Žilina Považský Chlmec po 31.12.2013.  

     Primátor Mesta Žilina dal vyjadrenie, že je proti ukončeniu ukladania odpadu na skládku, 

lebo mesto nemá inú alternatívu uskladnenia komunálneho odpadu.   

    Občania Považského Chlmca konštatujú, že od roku 2007 neurobilo vedenie mesta Žilina 

potrebné opatrenia na riešenie situácie s odpadom. Zostavili petičný výbor a začali podpisovú 

akciu za odvolanie vedúceho odboru životného prostredia MÚ Žilina Ing. Andreja Vidru, 

ktorý nevie problém vecne riešiť. 
 

 

      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 21. novembra o 17,00 hod. 

            
 
 

                                                Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod 

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