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Ján Púček  

 

 

ZÁPISNICA 

 

Dňa 15.1.2016 sa uskutočnilo stretnutie s občanmi mestskej časti Považský Chlmec o 16:30. 

Občanov privítal poslanec Púček, ospravedlnil poslankyňu Talafovú a poslanca Pažického. 

Poprial prítomným v novom roku veľa zdravia a oboznámil ich s programom, ktorý sa týkal 

zvlášť spoločenských priestorov, ktorý občania nemajú, pretože KD postavený v akcii Z bol 

odpredaný bez vyjadrenia a súhlasov občanov. Občania navrhujú, aby bol podaný návrh do 

MZ na výstavbu spoločenského priestoru mestskej časti Považský Chlmec v nasledovných 

variantoch:  

1. postaviť prízemnú budovu z drevených panelov približne podľa pôdorysu, ktorý 

prikladáme k tejto zápisnici s jednoduchou strechou podľa rezu na prílohe. 

Najvhodnejšie by bolo miesto na hranici bývalého KD a plánovaného detského 

ihriska, čím by došlo k zmenšeniu ihriska, ale takto vybudovaná spoločenská 

miestnosť, by už bola súčasťou areálu detského ihriska pri KD 

2. druhá varianta, možnosť vyššie uvedenej výstavby na mestskom pozemku pri 

materskej škôlke Považský Chlmec  

3. tretia varianta, postaviť vyššie uvedené na mestskom pozemku v areáli miestneho TJ 

4. štvrtá varianta, postaviť vyššie uvedené na mestskom pozemku pod cestou ulica Na 

hôrke s prístupom s Požiarnickej ulice 

Poslanec Púček prítomných informoval, že všetky varianty prejedná s vedením mesta 

s útvarom architektov, či takáto výstavba by nebola v rozpore s ÚP a bude občanov včas 

informovať, či vyššie uvedený návrh bude možné podať. 

Občania uviedli, že skutočne stačí prízemná jednoduchá budova s malou kuchynkou 

a sociálnym zariadením buď z drevených panelov alebo v štýle stavebných kontajnerov firmy 

FAGUS SK, s. r. o. Bytča.  

 

Po diskusii boli podané nasledovné požiadavky:  

 

 dlhodobo nečistená krajnica komunikácie od Požiarnickej ulice po Bytčianskej ulici 

smer na Žilinu, konkrétne popred dom p. Stachu a p. Radolcovej 

 žiadajú pravidelné čistenie odvodových šácht Bytčianskej ulice  

 žiadajú upozorniť miestnych vodičov na parkovanie na miestnych komunikáciách, 

túto reláciu pripraví poslanec Púček a zabezpečí vyhlásenie cestou miestneho 

rozhlasu 



 občania na upozornenie hovorcu mesta reagujú tým, že prečo by mala byť povinnosť 

starať sa o chodníky priľahlé k ich pozemkom, keď v rámci údržby (odhŕňanie snehu), 

či už správa ciest ŽSK, alebo údržba žilinských komunikácií sneh nahrnie z ciest na 

chodník, to by mala byť povinnosť týchto subjektov 

 žiadajú zabezpečiť meranie rýchlosti štátnou políciou na ulici Bytčianska, zvlášť 

nákladné motorové vozidlá, ktoré 40 km rýchlosť vôbec nedodržujú 

 zabezpečiť opravnú prepadnutých šácht na Gavlovičovej ulici  

 vyspraviť výtlky celej mestskej časti  

 žiadajú vykonať obhliadku všetkých stromov na verejnom priestranstve majetku 

mesta, tieto orezať nevyhovujúce a choré vyrezať  

 pred domom p. Baduškovej na Bytčianskej ulici č. 435 nesvieti svetlo, nahlási ihneď 

poslanec Púček 

 na Požiarnickej ulici pred domom č. 20 nesvieti svetlo, nahlási ihneď poslanec Púček 

 žiadajú na prechode zastávky STS blikajúce svetlo upozorňujúc vodičov na zvýšený 

pohyb chodcov 

 upozorňujú, že mesto Žilina je značne špinavé, zvlášť pred železničnou stanicou, 

autobusové nástupište, pred Auparkom, Juniorom a doslova sa niekedy hanbia pred 

návštevníkmi, ktorí do Žiliny pricestujú 

 upozorňujú, že nefunguje varovná siréna 

 žiadajú na konečnej zástavke ulica Bytčianska, kde bolo namontované osvetlenie, dať 

na obidva stĺpy osvetlenia značku prechod pre chodcov s reflexným obrysom  

 

 

 

Návrh investičných požiadaviek Považský Chlmec: 

 

1. realizácia vybudovanie kanalizácie celej mestskej časti 

2. vybudovanie detského ihriska 

3. rekonštrukcia chodníkov ulíc Nová, Gavlovičova a vybudovanie chodníka od 

kultúrneho domu na ulicu Bytčianska 

4. rekonštrukcia všetkých miestnych komunikácií 

5. bezdrôtový rozhlas 

6. odvodnenie ulica Na hôrke 

7. rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne 

8. oplotenie miestneho cintorína 

9. vybudovanie spoločenskej miestnosti pre občanov Považského Chlmca, ktorým bol 

odpredaný kultúrny dom, bez ich súhlasu a nemajú možnosť sa stretávať tak ako 

ostatní v mestských častiach 

10. vybudovať chodník na Bytčianskej ulici od rodiny Daníkov (odbočka na miestny 

cintorín) na ulicu Na hôrke, až po hostinec u Jambora 

11. odkúpiť dom Tibora Chabrečku (Bytčianska ulica) a tento zbúrať (bolo už v minulosti 

prisľúbené) 

12. vybudovať chodník od konečnej zastávky Bytčianske ulice po objekt požiarnej školy 



Na záver poslanec poďakoval prítomným za účasť, ubezpečil ich, že ako vedenie mesta, 

tak i poslanci MZ sú vždy ústretoví k požiadavkám občanom a preto je určite lepšie veci 

prejednávať a konzultovať i na úrovni mesta pred zbytočnými útokmi cez médiá.  

 

 

 

 

 

spracoval Ján Púček 

 


