
Zápisnica zo stretnutia s občanmi volebného obvodu č. 8 

 

Dňa: 29.5.2018 o 16.30 hod. 

Miesto: poslanecká miestnosť v Považskom Chlmci 

 

Dňa 29. 5. 2018 o 16.30 hod. sa v poslaneckej miestnosti v Považskom Chlmci konalo 

stretnutie poslancov s občanmi volebného obvodu č. 8, časť Považský Chlmec. Za mestskú 

políciu bol prítomný p. Matejko. Prítomných bolo 20 občanov. 

Poslanec Púček privítal občanov, informoval o priebehu 1. etapy kanalizácie, činnosti 

a investíciách v Považskom Chlmci pre rok 2018. Taktiež sa im poďakoval za ich 

pripomienky, návrhy a podnety. Občania ocenili a sú spokojní so systémom vedenia, diskusii 

s poslancami takou formou, že keď oslovia poslanca Púčka, nikdy neváha prísť priamo za 

občanom, vrátane sobôt a nedieľ a vec rieši priamo s občanom, ktorý podáva podnet, sťažnosť 

a pod. 

 

Diskusia 

1. V diskusii občania žiadajú, aby do vybudovania kanalizácie mesto pomohlo čerpať miestne 

žumpy za cenu stočného, pretože nemôžu súhlasiť s takým stavom ako je, že platia rovnaké 

dane a nepociťujú rovnaké služby. Žiadajú vybudovať schody na miestnom cintoríne, jedná sa 

o jeden pás  vybudovania schodov oproti vchodu domu smútku, kde boli vyrezané všetky tuje, 

ktoré znemožňovali prístup a poškodzovali hrobky.  

2. Žiadajú, aby zhotoviteľ, ktorý minulý rok vybudoval schody, odstránil hlinu, ktorú 

vyviezol priamo nad schodmi a domom  smútku mimo oplotenie na súkromný pozemok bez 

akejkoľvek úpravy  a určite si vyúčtoval za to odmenu. Upozorňujú, že bezdomovci oproti 

smetisku bývajúci v chatrči znečistili verejné priestranstvo. Na tento podnet reagoval Púček, 

že spoločne s p. Turčekovou navštívi tento útulok a dohodne sa s bývajúcimi, aby všetko 

vyčistili. Osobne im dodá vrecia na smeti a zabezpečí následne odvoz na smetisko.  

3. Žiadajú, či je možné zabezpečiť, aby streľba na strelnici nebola povolená aspoň v nedeľu.  

4. Žiadajú, aby dopravná značka koniec 40km/h cez ulicu Bytčianska, bola posunutá až po 

križovatku Budatín - Brodno, lebo vychádzajúce autá od zámku sú vždy ohrozované. 

5. Občania žiadajú riešiť, aby mestská časť Považský Chlmec mala opäť jednu spoločenskú 

miestnosť, ktorá im bola za zvláštnych okolností doslova ukradnutá.  

6. Taktiež žiadajú zaoberať sa vybudovaním lávky Budatínsky hrad na smer bývalé lodenice 

a vybudovania cyklistického chodníka.  



Občania sa tešia, že sa začala výstavba kanalizácie, ale nemôžu súhlasiť s tým, že 

niektoré bočné ulice nie sú zahrnuté v projekte a prípade, že sa občan z týchto ulíc chce 

napojiť, tak by si to mal robiť na vlastné náklady v dĺžke 70 až 100 m. Je to skutočne 

nespravodlivé a diskriminujúce. Nechcú, aby mesto robilo prípojky a rozvody na súkromných 

pozemkoch, ale aby rozvody boli zabudované vo všetkých aj bočných komunikáciách, ktoré 

sú majetkom mesta. Taktiež považujú tvrdenia Sevaku, že rozvod do ulice pre jeden dva 

domy je pri nich nerentabilný, za diskriminujúce a neopodstatnené.  

Záverom poďakoval poslanec Púček všetkým prítomných a ubezpečil ich, že do konca 

volebného obdobia bude k dispozícii tak ako doposiaľ nevynímajúc soboty a nedele. Ich 

pripomienky, sťažnosti a podnety bude postupovať na jednotlivé odbory tak, ako doposiaľ. 

 Poďakoval vedeniu mesta, ale aj celému mestskému zastupiteľstvu za podporu 

investičných zámerov, budovanie kanalizácie, ale aj  akékoľvek iné činnosti, ktoré sa 

v Považskom Chlmci vykonávajú.  

 

 

V Považskom Chlmci, 29.5.2018 

 

 

                                     Vypracoval 

                                       Púček Ján (poslanec výboru č. 8) 


