
ZÁPISNICA 

 

 Na základe dohody poslanca Púčka a informácií občanov, že stretnutie poslanca 

s občanmi je možné vykonať aj na miestach, kde sú rôzne nedostatky a tieto treba odstrániť 

vykonal poslanec stretnutie s občanmi hlavne na úseku ulice Bytčianska a po rozhovore 

s občanmi, ale i obhliadky nedostatkov tieto sa uvádzajú do zápisnice s požiadavkou, aby boli 

v čo najkratšom čase nedostatky odstránené.  

 Prvá požiadavka je smerovaná na VUC  správa ciest, pretože ulica Bytčianska patrí do 

správy VUC. Jedná sa o realizáciu oporného múru medzi domom Eda Dlugoša a ulicu Na 

Hôrke, kde došlo k realizácii oporného múru za čo sú občania vďační a spokojní, avšak majú 

obavu, že takto vybudovaný oporný múr nepostačí zabrániť zosuv, pretože nebol 

vybudovaný v celej dĺžke, ako boli občania informovaní. Prikladám fotografiu, ktorá 

preukazuje, že je nutné ešte s oporným múrom pokračovať k rodinnému domu Eda Dlugoša 

ulica Bytčianska v dĺžke cca 10m a preto prosím vedenie mesta v mene občanov Považského 

Chlmca, aby požiadali VUC dokončiť tento oporný múr v celej dĺžke.  

 Druhá požiadavka i táto sa týka správcu VUC, lebo sa jedná o ulicu Bytčianska 

a komunikáciu, ktorá je v správe VUC. Jedná sa o plné priepusty odvodňovacích šácht pred 

mostom ponad Kysucu od Žiliny do Považského Chlmca. Ďalší nedostatok je, že od Budatína 

komunikácie smerom k mostu Považský Chlmec, ale aj križovatky odbočujúc na Brodno sú 

krajnice ciest silno znečistené pieskom, blatom, kamením a pod., ktoré nečistoty obmedzujú 

zvlášť chodcov a cyklistov, pretože ponad železnicu je toto jediný úsek kadiaľ môžu chodci 

zvlášť deti prechádzať do Základnej školy Budatín. Od rýchlo jazdiacich áut odlietajú 

kamienky, pri dažďoch sa vytvárajú mláčky, ktoré ošpliechávajú chodcov a pod. Preto túto 

požiadavku žiadam postúpiť cestou vedenia mesta so žiadosťou urýchlenej nápravy.  

 Poslanec Púček touto zápisnicou žiada správcu cesty Bytčianska, aby pri obhliadke bol 

pozvaný, aby mohol ukázať priamo o čo sa jedná (č.t. 0948 937 252). Za doterajšie nápravy 

na ulici Bytčianska zo strany VUC ďakujeme a veríme, že tento náš podnet je len 

pripomenutím, aby v čo najkratšej dobe boli tieto nedostatky odstránené. 

 

 

 

 

 

 zapísal Ján Púček  
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