Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
kontakt: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.,Biela 1033/1, Žilina-Budatín
tel.: 0903 802 375, E-mail: rastohojanes@gmail.com
ZÁPISNICA
zo stretnutia poslanca s občanmi Považského Chlmca

Dňa 28.6.2021 o 17,00 hod. v poslaneckej miestnosti „U dobrej mamy“ v Považskom Chlmci
sa uskutočnilo stretnutie poslancov s občanmi tejto mestskej časti v zložení: poslanci MUDr.
Rastislav Johanes, PhD., Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD. a asistentka výboru
mestskej časti – Výboru č. 8 Mgr. Eva Hellová. Poslanec Johanes privítal všetkých prítomných,
zároveň ospravedlnil neskorší príchod poslanca Pažického, ktorý bol účastný na rade školy v
Brdone.
Poslanec Johanes na úvod uviedol, že stretnutie, ktorého sme sa zúčastnili sa konalo za
prísnych epidemiologických opatrení, nariadených Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva, ktoré sa musia dodržiavať. Vzhľadom k tomu, že Žilina sa momentálne
nachádza v druhom stupni ostražitosti – oranžové okresy, pri ktorých sa na hromadných
podujatiach v interiéri môžu zúčastniť osoby v počte do 25% kapacity interiéru, čo podľa
prezenčnej listiny aj spĺňame, predmetné spoločné stretnutie spĺňalo všetky štandardy
nariadené regionálnym hygienikom.
Posledné stretnutie poslancov s občanmi sa uskutočnilo dňa 26.06.2020, teda pred rokom.
Plánované stretnutia poslancov s občanmi, ktoré mali byť v priebehu druhého polroka roka
2020 sa neuskutočnili, pretože z dôvodu CORONA vírusu boli všetky stretnutia zrušené.
Poslanec poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať situáciu v súvislosti s corona krízou.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom akýmkoľvek spôsobom
(výrobou rúšok, pomocou pri nákupoch a pod.). Všetkým vyjadril veľkú vďaku.
Spomenul si tiež na obete CORONA vírusu, menovite na pani Smikoňovú, bývalú poslankyňu
za tento VO, aktívnu občianku, ktorá sa zaslúžila za rozvoj a kvalitu životného prostredia
v Považskom Chlmci. Prítomní si všetky obete uctili minútou ticha.
Poslanec Johanes zároveň vyzval všetkých, aby nepodceňovali jestvujúcu situáciu - aj napriek
tomu, že sa uvoľňujú opatrenia na území Slovenska, je potrebné dodržiavať základné
opatrenia, ktoré sú stále v platnosti a vyzval všetkých, aby sa nimi aj riadili.
V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1)
2)
3)
4)
5)

Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Formulovanie nových požiadaviek občanov Považského Chlmca do zápisnice
Priebeh stavby a samotnej realizácie kanalizačnej prípojky II. etapa v Pov. Chlmci
Diskusia
Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:
1)

Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Poslanec Johanes podľa zápisníc z predchádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi
informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne
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uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia
požiadavky:
-

-

-

Občania požadujú, aby bolo vyvolané rokovanie so zástupcom firmy KORATA za
účelom osadenia stojana na bicykle. Majiteľ pozemku predbežne súhlasí s osadením
stojana na bicykle. Stanovisko MsÚ: Požadujeme špecifikáciu stanice, či majú na mysli
bikesharingovú stanicu alebo klasické stojany na bicykle. Zároveň prosíme občanov
o poskytnutie kontaktu na majiteľa pozemku, nakoľko v minulom roku sme sa s nim
nemohli spojiť a navyše neodpovedal ani na zaslaný list ohľadne bikesharingovej
stanice.
Občania žiadajú, aby sa odvodnenie Bytčianskej ulice riešilo po celej dĺžke komplexne.
Žiadajú, aby mesto bolo súčinné pri rokovaní vyriešenia tejto situácie, pretože pri
silných dažďoch dochádza aj k poškodzovaniu ich majetku. Občania vidia problém
v letných mesiacoch aj v tom, že pri kosení okolitých častí priekopy nachádzajúcej sa
pri komunikácii na ul. Bytčianska sa toto okolie neočistí od pokosenej trávy, ale sa
poveternostnými podmienkami sfúkne do priekopy a tak sa tento rigol – priekopa upchá
a voda nemá kde odtekať. Stanovisko MsÚ: V riešení. Podľa informácií z SVP sa
čistenie potoka priebežne vykonáva.
Občania žiadajú: zrušiť obratisko na Bytčianskej ul., pričom obratisko by bolo na
Chlmeckej, kde je aj vyasfaltované. Žiadajú, aby autobus chodil až za priemyselnú
zónu. Stanovisko MsÚ, DPMŽ: Všetky zastávky na linkách MHD sú zriadené Mestom
Žilina na základe zákona o cestnej doprave v konaní o udelení licencie na autobusové
linky MHD. Zároveň je Mesto Žilina správcom zastávok a vykonáva na nich letnú aj
zimnú údržbu. Zastávka Bytčianska je zriadená za účelom dopravnej obsluhy blízkej
strednej školy požiarnej ochrany, ale taktiež dopravnej obsluhy pre obyvateľov
Považského Chlmca, ktorí bývajú v okolí zastávky. Pri zastávke je historicky zriadené
aj obratisko, ktoré je však na súkromnom pozemku. Toto obratisko je z hľadiska
povrchového stavu komunikácie dlhodobo vo veľmi zlom stave. Dopravný podnik
v minulosti evidoval snahu Mesta Žilina o vyspravenie povrchu obratiska asfaltovým
krytom, avšak nenašiel pochopenie u majiteľa pozemku. Aj v súčasnosti evidujeme na
tejto ploche veľa nerovností a výmoľov a spolu s oddelením dopravy sme požiadali
dodávateľa údržbových prác na komunikáciách o zasypanie a vyspravenie týchto
nerovností. Malo by sa tak stať v 22. kalendárnom týždni. Zrušením obratiska na
Bytčianskej ulici by bolo nutné:
1.
predĺžiť trasu 16 spojov počas pracovných dni a 16 spojov počas víkendových
dní, čím by došlo k navýšeniu kilometrických výkonov, ktoré musí odsúhlasiť
objednávateľ – Mesto Žilina. V území obratiska Chlmecká sú iba priemyselné objekty,
v mimopracovnom čase počas týždňa a vo víkendových dňoch by predĺžené spoje boli
nevyužívané.
2.
Vybudovať plnohodnotný zastávkový záliv a plochu nástupišťa pre zastavenie
autobusu a výstup/nástup cestujúcich, aby sa staničenie vozidla v zastávke
neodohrávalo v jazdnom pruhu a tým nedochádzalo k zdržaniu cestnej premávky pri
všetkých spojoch linky č. 21 (počet zastavení by stúpol na 37).
3.
Zároveň chceme podotknúť, že konečná výstupná zastávka Chlmecká je
zriadená v tesnej blízkosti plotu, kde je problematické vystupovanie cestujúcich a tiež
následné odbočenie cez oba jazdné pruhy na druhú stranu cesty. Stáva sa, že keď
zastavíme s autobusom príliš blízko plota, tak pri následnom odbočovacom manévri
zachytávame zadnou časťou autobusu spomínaný plot a dochádza k jeho
poškodeniam. Taktiež je počas zimných mesiacov problém pri otáčaní a následnom
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vchádzaní do zastávky, nakoľko profil zálivu je prudko vyspádovaný smerom od
krajnice a pri nahrnutom a zamrznutom snehu si poškodzujeme nárazníky a vodiči sa
na to sťažujú, že nechcú potom platiť škody. Z informácií z Mestského úradu evidujeme
v tesnej blízkosti zastávky zámer vybudovania nových stavebných objektov a taktiež
cyklochodníka. Preto by mala táto lokalita v blízkej dobe zaznamenať výrazné zmeny
a dôjde k stavebným úpravám aj na zastávke MHD.
Ak by sme hodnotili obratisko z pohľadu podmienok pre vodičov, ktorí sú prítomní vo
vozidle počas manipulačného času na konečnej, tak obratisko na zastávke Bytčianska
je pri stromovej výsadbe, ktorá v čase slnečných dni vytvára možnosť chránenia v tieni.
Na základe uvedených skutočnosti DPMŽ nevidí výhody zrušenia obratiska na
Bytčianskej ulici.
-

-

-

-

-

-

-

Občania žiadajú, aby poslanec Johanes rokoval s riaditeľom SAD, aby všetky autobusy
SAD vždy zastavovali na zastávke v Pov. Chlmci, pretože tam majú umiestnený aj svoj
cestovný poriadok. Stanovisko MsÚ: Na zastávkach určených pre autobusy MHD
môžu stáť aj autobusy prímestských liniek.
Občania žiadajú preveriť, či je možné umiestniť podzemné kontajnery za kultúrnym
domom (medzi detským ihriskom a kultúrnym domom) na mestskom pozemku.
Vybudovanie takýchto podzemných kontajnerov by úplne vyriešilo neporiadok, ktorý sa
aj v súčasnosti v okolí súčasných kontajnerov nachádza. Stanovisko MsÚ: Budovanie
polopodzemných kontajnerov v Považskom Chlmci sa momentálne neplánuje.
Stanovisko poslanca Johanesa: v tomto roku sú vyčlenené finančné prostriedky, na
výstavbu oplotenia kontajnerov za kultúrnym domom. Problém s presunom týchto
kontajnerov je ten, že mesto nemá vhodné miesto, kde by ich bolo možné umiestniť.
Občania žiadajú nainštalovať anténu na príjem signálu z mesta – mestskej ústredne.
Stanovisko poslanca Johanesa: Technicky to zatiaľ nie je možné.
Občania žiadajú na ul. Horná a Požiarnicka vymeniť kanalizačný poklop. Stanovisko
MsÚ: V II. etape P. Chlmca sa bude realizovať na týchto uliciach kanalizácia
SEVAKom.
Občania tejto MČ, ale hlavne z ul. Pod Skalkou žiadajú, aby sa prepojili prechody pre
chodcov pri Kríži s ďalším prechodom pre chodcov tak, ako to bolo plánované pred 10timi rokmi. Keďže je tam priekopa, požadujú, aby prepojenie korešpondovalo s
projektom, ktorý bude zabezpečovať realizáciu odvodnenia cesty. Upozornili na to, aby
priekopa v tejto časti nebola zasypaná makadamom, resp. iným materiálom. (Bližšie
info p. Smikoňová). Občania uviedli, že pozemky sú vo vlastníctve mesta. Stanovisko
MsÚ: Momentálne v riešení na ORPaI.
Občania požadujú, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov Štátnych Lesov,
š. p., zástupcov urbáru a poslancov, aby sa tento stav na ul. Na Hôrke vyriešil.
Stanovisko MsÚ: Záležitosť bola konzultovaná so zástupkyňou urbáru Vranie.
Najskôr
bude
potrebná
ohliadka
na
mieste
za
účelom
zistenia
vlastníckych pomerov. Podľa info - v tejto časti stavebníci majú vytvárať návažky
zeminy, ktorými sú ovplyvňované odtokové pomery dažďovej vody.
Občania požadujú vyčistenie potoka vedúceho z lesa v Pov. Chlmci, ktorý by mal
údajne patriť Štátnym lesom. Požadujú, aby ich mesto vyzvalo na vyčistenie tohto
potoka. Stanovisko MsÚ: Výzva zaslaná.
Občania požadujú informáciu, kto je správcom, kto čistí a udržiava I. etapu kanalizácie
ul. Na Hôrke v Pov. Chlmci, pretože od vybudovania nebola táto kanalizácia čistená
a po búrke je vždy upchatá. Občania požadujú, aby sa táto kanalizácia zo strany
správcu pravidelne čistila hlavne v letných mesiacoch. Stanovisko MsÚ: Splaškovú
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-

-

-

kanalizáciu má na starosti správca SEVAK, my ako mesto zabezpečujeme správu
dažďovej kanalizácie, resp. cez Žilinské komunikácie.
Občania žiadajú preveriť vznik novej skládky pri vodojeme v Pov. Chlmci, kde sa
ukladajú nečistoty, prípadne osadiť informačnú tabuľku, aby sa v týchto miestach
neukladal komunálny odpad. Stanovisko MsÚ: Skládka bude preverená a na základe
obhliadky bude vykonaný ďalší postup.
Občania žiadajú vyčistiť záchytné koše na dažďovú kanalizáciu na ul. Nová. Stanovisko
MsÚ: Vyčistenie dažďových vpustí bude zaradené do harmonogramu prác.
Občania žiadajú zrezať čerešňu na konci ul. Hlavná cesta a ul. Pri Kysuci, vedľa
detského ihriska, číslo parcely, ktorá je v územnom pláne určená na tento účel:
rekreačné a športové plochy, vedľa futbalového ihriska, parcela číslo 793/7 vo
vlastníctve mesta Žilina. Stanovisko MsÚ: Daný podnet je zmätočný, nakoľko
uvedená parcela je parcela futbalového ihriska a žiadajú výrub čerešne na konci ulice
Hlavná a Pri Kysuci. Vykonali sme dňa 14.10.2020 ohliadku daných ulíc, avšak na ulici
Pri Kysuci rastie väčší počet čerešní. Navyše čerešne rastú na pozemkoch, ktorých
vlastníkom nie je Mesto Žilina a z toho dôvodu by sme prípadný výrub nemohli
realizovať.
Na ul. Hlavná cesta pri dome č. 149/51 občana vytápa a žiada vymeniť poklop.
Stanovisko MsÚ: Aj ulica Hlavná je súčasťou II. etapy riešenia kanalizácie SEVAKom.
Občania žiadajú nastaviť rozhlas na ul. Nižedvorská, Fialková pretože je zlá
počuteľnosť. Stanovisko MsÚ: Opravené.
Občania požadujú, aby na ul. Na Hôrke boli umiestnené tabuľky, ktoré by upozornili na
zákaz sypania pokosenej trávy, orezaných konárov do bočných rigolov tejto cesty,
pretože pri silných dažďoch nemá voda kade odtekať a upcháva sa kanalizácia.
Stanovisko MsÚ: Tabuľky budú osadené.

Poslanec Johanes následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o
vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od
posledného stretnutia boli v Pov. Chlmci realizované, resp. sa udiali:


Došlo k zmene prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Poruchy na verejnom
osvetlení môže nahlasovať aj občan na e-mailovú adresu poruchyvo@elza.sk,
alebo na telefónnom čísle +421 41 5627 122.

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov do zápisnice:
Nové požiadavky:
-

Občania požadujú, aby bolo vyvolané rokovanie so zástupcom firmy KORATA za
účelom osadenia stojana na bicykle. Majiteľ pozemku predbežne súhlasí s osadením
stojana na bicykle. Stanovisko MsÚ: Požadujeme špecifikáciu stanice, či majú na mysli
bikesharingovú stanicu alebo klasické stojany na bicykle. Zároveň prosíme občanov
o poskytn0utie kontaktu na majiteľa pozemku, nakoľko v minulom roku sme sa s nim
nemohli spojiť a navyše neodpovedal ani na zaslaný list ohľadne bikesharingovej
stanice. Na stretnutí občanov s poslancami občania vyšpecifikovali, že požadujú
klasické stojany na bicykle, ktoré žiadajú umiestniť pred bývalý kultúrny dom,
v ktorom sa nachádza obchod KORUNA, ale aj pred obchod JEDNOTA
v Považskom Chlmci. Telefónne číslo na zástupcu firmy KORATA má poslanec
Johanes.
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V súvislosti s vybudovaním chodníka na Bytčianskej ulici vystúpila občianka. V mene
občanov ul. Bytčianska a ul. Pod Skalkou uviedla, že už v roku 2020 zaslali obyvatelia
Žiadosť o vybudovanie chodníka popri Bytčianskej ulici (cesta II/507) od priechodu pre
chodcov pri kríži okolo zastávky MHD STS a zastávky SAD po Čerpaciu stanicu PHL
v Považskom Chlmci. Predmetná žiadosť o vybudovanie chodníka bola zaevidovaná
na MsÚ pod č. 157080 dňa 30.06.2020. Žiadosť bola adresovaná primátorovi mesta
Mgr. Petrovi Fiabane. Na žiadosť im bolo odpovedané listom zo dňa 22.7.2020.
Občianka tiež uviedla, že celý pozemok, ktorý by slúžil na výstavbu chodníka je
v majetku mesta, teda nebude potrebné majetkoprávne vysporiadanie sa s inými
vlastníkmi. Na základe uvedeného občania ul. Bytčianska a ul. Pod Skalkou žiadajú
vyčleniť finančné prostriedky mesta na vypracovanie PD tak, aby sa so samotnou
realizáciou začalo najneskôr do jedného roka. Občania tiež uviedli, že výstavba
chodníka prispeje k bezpečnosti chodcov na Bytčianskej ulici, ktorá je veľmi
frekventovaná a pre všetkých chodcov nebezpečná.

-

- Občania žiadajú zaviesť aj v MČ Považský Chlmec presne taký istý systém na separovaný
odpad tak, ako je tomu v súčasnosti v Bánovej a Závodí.
-

Občianka poukázala na to, že predajňa KORUNA, nachádzajúca sa v suteréne bývalého
kultúrneho domu v Pov. Chlmci kartóny a všetok papier z predajne ukladá do
kontajnerov určených pre občanov. Občania žiadajú preveriť, či predajňa má vyčlenený
samostatný kontajner na separovaný zber, hlavne na papier.

-

Občianka žiada informáciu, či aj na ul. Pod Skalkou, Gavlovičova ul., bude kanalizácia,
resp. kedy dôjde k jej realizácii.

-

Pani Zuzíková žiada okamžité riešenie ohľadom stekajúcej vody na ceste k cintorínu
v Považskom Chlmci.

-

Občania žiadajú, aby mesto upozornilo správcovskú spoločnosť ŽILBYT, aby si po kosení
cintorína odstránila pokosenú trávu, pretože to spôsobuje veľký neporiadok.

-

Pán Hoffer žiada, aby bol napojený na kanalizačnú prípojku tak, ako ostatní obyvatelia
ul. Študentská bez toho, aby si musel zakúpiť prečerpávačku, ktorá by mu zvyšovala
náklady na energie.

-

občan žiada o informáciu, či mesto koná vo veci čiernej stavby týkajúcej sa Kamenárstva
Riedl, s.r.o. v Považskom Chlmci. Občan poukázal na to, že bol vykonaný štátny
stavebný dohľad, pri ktorom bolo zistené, že stavba sa uskutočňuje bez právoplatného
stavebného povolenia. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu boli stavebníkovi
z tohto dôvodu zastavené všetky stavebné práce na stavbe. Občan upozornil na to, že
aj napriek zákazu výkonu stavebných prác sa na stavbe denne pracuje ďalej. Žiada,
aby mesto urýchlene vo veci konalo v zmysle platných právnych predpisov.

3)

Priebeh stavby a samotnej realizácie kanalizačnej prípojky II. etapa

Poslanec Pažický prítomných informoval, že pokiaľ mu to pracovné povinnosti dovolili,
vždy sa zúčastňoval kontrolných dní, súvisiacich s výstavbou kanalizačnej prípojky
v Považskom Chlmci. Zdôraznil, že týchto stretnutí sa zúčastňovali aj občania tej ulice, kde
sa momentálne vykonávali kanalizačné práce v rámci II. etapy. Uviedol, že väčšina
požiadaviek, ktoré vzniesli občania v rámci realizácie tejto stavby boli vyriešené. Zdôraznil,
že jediná podstatná požiadavka, ktorá nebola vyriešená, bola požiadavka od pána Hoffera.
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Vyzdvihol však ústretovosť zamestnancov realizátorskej firmy, že sa snažili všetkým
požiadavkám vyhovieť. Uviedol, že práce sa už pomaly finalizujú, dochádza k asfaltovaniu
rozkopaných komunikácii.
Poslanec Johanes uviedol, že sa jedná o veľkú investičnú akciu, ktorá si vyžadovala
nemalé množstvo finančných prostriedkov.
Občania poukázali na chaotické vykonávanie prác pri samotnej výstavbe tejto kanalizačnej
prípojky.
Občania tiež poukázali na to, že projektant, ktorý vypracoval PD podľa ich stanoviska
určite nebol a nemohol byť na tvare miesta, pretože by nedochádzalo k tak veľkému
množstvu zmätočných situácii.
Pán Hoffer uviedol, že je zatiaľ jediný na ul. Študentská, ktorého nechcú pripojiť sa
súčasne realizovanú kanalizačnú prípojku. Pán Hoffer namieta, že kanalizačná prípojka
je zrealizovaná naopak, čo značí, že splašková voda je osadená vyššie a dažďová voda
je osadená pod ňou nižšie. Tiež namieta tú skutočnosť, že podľa PD nemal mať žiaden
problém s pripojením sa na kanalizačnú prípojku, avšak skutočnosť je taká, že nie je
pripojený, pretože to údajne spádovo nevychádza. Podľa jeho stanoviska bol aj na
poslednom kontrolnom dni 16.06.2021, kde všetky tieto skutočnosti namietal (už aj
predtým sa zúčastnil na kontrolných dňoch), avšak v zápise z kontrolného dňa jeho
námietka nebola zadokumentovaná. Žiada, aby bol napojený na kanalizačnú prípojku tak,
ako ostatní s tým, aby si nemusel kupovať prečerpávačku, ktorá by mu zvyšovala náklady
na energie.
Poslanec Johanes prítomných vyzval, aby sa občania zúčastňovali kontrolných dní,
aby trvali na tom, aby ich požiadavka bola zadokumentovaná v zápisnici
z kontrolného dňa, tak sa predíde rôznym nepríjemným situáciám, resp. sporom,
ktoré sa môžu v budúcnosti objaviť.

4) Diskusia.
V súvislosti s vybudovaním chodníka na Bytčianskej ulici vystúpila občianka. V mene
občanov ul. Bytčianska a ul. Pod Skalkou uviedla, že už v roku 2020 zaslali obyvatelia Žiadosť
o vybudovanie chodníka popri Bytčianskej ulici (cesta II/507) od priechodu pre chodcov pri
kríži okolo zastávky MHD STS a zastávky SAD po Čerpaciu stanicu PHL v Považskom Chlmci.
Predmetná žiadosť o vybudovanie chodníka bola zaevidovaná na MsÚ pod č. 157080 dňa
30.06.2020. Žiadosť bola adresovaná primátorovi mesta Mgr. Petrovi Fiabane. Na žiadosť im
bolo odpovedané listom zo dňa 22.7.2020. Občianka tiež uviedla, že celý pozemok, ktorý by
slúžil na výstavbu chodníka je v majetku mesta, teda nebude potrebné majetkoprávne
vysporiadanie sa s inými vlastníkmi. Na základe uvedeného občania ul.- Bytčianska a ul. Pod
Skalkou chcú podať informáciu, či boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na
výstavu predmetného chodníka, či sa začalo pracovať na PD, kedy je predpokladaný termín
začatia stavebných prác. Občania tiež poukázali, že výstavba chodníka prispeje k bezpečnosti
chodcov na Bytčianskej ulici, ktorá je veľmi frekventovaná pohybujúcimi sa motorovými
vozidlami.
Občania opakovanie poukázali na veľký neporiadok v okolí kontajnerov pri bývalom kultúrnom
dome. V ďalšom občianka uviedla, či by nebol dobrý systém na separovaný zber presné taký,
ako je v MČ Závodie, Bánová.
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Občianka poukázala na to, že predajňa KORUNA, nachádzajúca sa v suteréne bývalého
kultúrneho domu v Pov. Chlmc kartóny a všetok papier z predajne ukladá do kontajnerov
určených pre občanov.
Poslanec Augustín poukázal na to, že stojiská na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber
mesto nemá. Vyzval občanov, aby sami občania navrhli, kde by tieto stojiská mohli byť
vybudované.
Pani Zuzíková vyjadrila nespokojnosť na tým, že na ceste k cintorínu neustále vyteká voda,
dlhodobo celú vec urguje a nič sa s tým zatiaľ nestalo.
Občania poukázali na to, že po kosení cintorína tráva ostáva nepohrabaná, rozfúkava ju vietor,
čim vzniká veľký neporiadok. Žiadajú upozorniť správcu cintorínov, aby po kosení trávy túto aj
hneď odpratali.
Občan žiadal o pomoc poslancov pri riešení jeho problému, týkajúceho sa nepovolenej stavby
Kamenárstvo Riedl, s.r.o.. V mesiaci apríl obdržal stanovisko zo stavebného odboru a v tejto
veci sa doteraz nič neudialo. Výroba beží ďalej. Žiada preto kompetentných, aby vo veci konali.
Následne prítomných oboznámil s obsahom listu zo dňa 21.4.2021.
5) Ukončenie. Na záver poslanec Johanes vyjadril poďakovanie prítomným občanom za
účasť na stretnutí, ich podnety a návrhy a spoločné stretnutie následne ukončil.
Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8
Overil: MUDr. Rastislav Johanes, PhD. – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline
za volebný obvod č. 8
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