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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 21.2.2020 o 17,00 hod. v kultúrnom dome Považský Chlmec v poslaneckej miestnosti 

sa uskutočnilo stretnutie  poslanca s občanmi tejto mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnil  

Ing. Ján Pažický, poslanec za VO č. 8, zástupca Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“)   

a asistent výboru mestskej časti – Výboru č.8 – Mgr. Eva Hellová. Poslanec JUDr. Jozef 

Augustín, PhD. sa stretnutia nezúčastnil z dôvodu plnenia iných neodkladných pracovných 

povinností.  

 

V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline 

2) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Pov. Chlmca do zápisnice 

4) Diskusia 

5) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1) Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline.  

 Obyvatelia vyjadrili opakovanú nespokojnosť so zvýšenou dopravnou zaťaženosťou 

ulice Bytčianska. Opakovane žiadajú, aby v tejto časti bola častejšie meraná rýchlosť. 

Navyše na miestach, kde je to zakázané, parkujú nákladné autá, ale aj osobné 

motorové vozidlá, ktorých vodiči nemajú trvalý pobyt v tejto mestskej časti. Občania 

žiadajú monitorovať parkovanie aj v ostatných častiach tejto MČ. V súvislosti so zlou 

dopravnou situáciou občania opakovane žiadajú na ul. Pod Sklakou znížiť rýchlosť na 

40 km/hod..   

 Čo sa týka dopravnej zaťaženosti v tejto MČ, občania ďalej poukázali na to, že 

kamióny, ktoré prechádzajú cez túto MČ sú preťažené, čo spôsobuje značné 

poškodzovanie miestnej komunikácie. Žiadajú, aby štátna polícia sa zamerala aj na 

váženie kamiónov.      

 Zástupca mestskej polície prítomných požiadal, že v prípade, ak takýto stav zistia, je 

potrebné neodkladne volať na linku 159. Takéto udalosti sa budú riešiť okamžite na 

mieste, hlavne čo sa týka parkovania osobných motorových vozidiel, ale aj 

nákladných motorových vozidiel. Zástupca MP prítomným dal na vedomosť, že 

mestská polícia nemá také kapacity, aby neustále monitorovali len jednu časť. Čo sa 

týka ostatného monitorovania dopravnej situácie, v tejto MČ zástupca MP prítomným 

dal do pozornosti skutočnosť, že parkovanie motorových vozidiel po jednotlivých 

uliciach monitorujú, pričom sa snažia v individuálnych prípadoch využívať skôr 

preventívne spôsoby, ako represívne.  

 Poslanec Pažický, ako aj poslanec Johanes k tejto situácii uviedli, že mesto nemá 

možnosti, ako nariadiť štátnej polícii, aby pravidelne monitorovala dopravnú situáciu. 
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Meranie rýchlosti, ako aj samotný monitoring dopravnej situácie patrí výhradne do ich 

kompetencie. 

 

2) 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 uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny 

stav plnenia požiadavky: 

 Pani Smikoňová a ďalší občania požiadali o podrobné vyhodnotenie čerpania 

pohotovostného fondu za posledné štyri roky a to: ako a kde boli čerpané finančné 

prostriedky na bežné aj kapitálové výdavky za volebný obvod č. 8. Stanovisko 

poslanca: Mesto Žilina na základe požiadavky občanov pripravilo čerpanie 

pohotovostných zdrojov za posledné štyri roky. Podrobné čerpanie bolo vyvesené v 

poslaneckej skrinke. 

 Občania žiadajú, aby sa na najbližšom zasadnutí poslanca s občanmi zúčastnil aj pán 

Marčulinec, ako zástupca poľovníckeho združenia za účelom podrobnej informácie o 

harmonograme strelieb na miestnej streľnici v Pov. Chlmci. Na stretnutie žiadajú 

privolať aj pána Majdáka. Stanovisko poslanca: bolo uskutočnené osobné stretnutie s 

pánom Marčulincom ako aj pánom Majdákom. Poslancovi bola predložená všetka 

potrebná dokumentácia z ktorej vyplývalo, že právne predpisy nie sú porušované.  

 Občania žiadajú preveriť, kedy budú dobudované autobusové zastávky v Považskom 

Chlmci. Stanovisko MsÚ: projektová dokumentácia, ktorou disponuje odbor investičný 

zastávky v Pov. Chlmci nerieši.  

 Občania žiadajú premaľovať prechody na Bytčianskej ulici. Stanovisko MsÚ:  obnovu 

vodorovného dopravného značenia vykonáva SC ŽSK. 

 Na detské ihrisko osadiť 5 – 6 ks gumených rohoží, ktoré by sa mali nachádzať v 

priestoroch DPMŽ. Stanovisko MsÚ: bude vykonaná osobná obhliadka, či z 

bezpečnostného hľadiska je možné rohože osadiť. Rohože rieši odbor investičný ako 

reklamáciu. Provizórne boli osadené náhradné rohože.      

 Občania žiadajú, aby správca cintorínov Žilbyt, s.r.o. dal vedieť pani Smikoňovej, 

kedy sa budú kosiť cintoríny. Tá následne v mestskom rozhlase túto skutočnosť 

vyhlási, aby si občania mohli očistiť svoje hrobové miesta. Stanovisko MsÚ: 

požiadavka bola postúpená spoločnosti Žilbyt s.r.o..  

 Občania podali sťažnosť na kvalitu podávaného jedla pre dôchodcov. Ak je podávané 

mäso, toto je tvrdé (nejedlé), zemiaky sú tvrdé, nedovarené, jedlo je bez chuti. 

Žiadajú dôrazne upozorniť vedúcu jedálne, kde sa jedlo pripravuje, aby sa tento stav 

čo najrýchlejšie zlepšil. Tiež žiadajú, aby bola rešpektovaná objednávka dôchodcov 

na dodávku požadovaného jedla. Stanovisko MsÚ: V zmysle § 58 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, 

výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom 

Žilina jedáleň poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do 

domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie (nepriaznivý zdrav. 

stav), alebo dovŕšila dôchodkový vek. Pani Šuteková vedúca jedálne, Námestie J. 

Borodáča 1, 010 08 Žilina k podnetu od občanov Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline Považského Chlmca uviedla: Do Považského Chlmca sa 

poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 4 občanom. Ku 

dnešnému dňu sme nezaznamenali žiadnu ústnu, telefonickú a ani inú písomnú 

sťažnosť na kvalitu stravy pripravovanú v jedálni. Strava sa pripravuje podľa receptúr 
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jedál spoločného stravovania v súlade 3 so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím 

na vek a zdravotný stav fyzických osôb. Prípadné nedostatky zistené pri poskytovaní 

stravovania prostredníctvom donášky stravy do domácnosti bude vhodné riešiť hneď, 

aby sa predišli zbytočným nedorozumeniam. V podnete od občanov Považského 

Chlmca zo dňa 26.04.2019 boli nedostatky uvedené všeobecne (tvrdé mäso, tvrdé 

zemiaky). Sťažnosť od občanov Považského Chlmca akceptujeme, ale nevieme 

posúdiť jej opodstatnenie. Do budúcna by bolo vhodné prípadné nedostatky riešiť 

konkrétne a hneď priamo s vedúcou odboru sociálneho a bytového, Mestského úradu 

v Žiline Mgr. Katarínou Praženicovou v súčinnosti s vedúcou jedálne pani Soňou 

Šutekovou. 

 Občania upozornili na zlú kvalitu rozhlasu v niektorých častiach. Občania mali do 

najbližšej schôdze definovať o ktoré reproduktory konkrétne ide, resp. nahlásiť pani 

Smikoňovej. Stanovisko MsÚ: po spresnení informácie a označení konkrétnych 

reproduktorov bude podnet riešený s dodávateľom za účelom preverenia stavu 

a vykonania prípadnej opravy.  

 Občania upozornili na zámer mesta pri dobudovaní prípojky el. energie k oblasti 

Predný Lán, konkrétne k uloženiu el. vodičov. Stanovisko MsÚ: SSD a.s. v súčasnosti 

už nebuduje ani sa finančne nepodieľa na výstavbe nových prípojok el. energie. Čiže 

náklady na vybudovanie prípojok el. energie znáša investor, teda samotní občania – 

žiadatelia. Je potrebné, aby akciu zastrešilo prípadne aj mesto Žilina, avšak operatíva 

celého procesu by bola horšia. Mesto Žilina v súčasnosti nemá na takéto akcie 

schválené finančné prostriedky.  

 Do II, etapy kanalizácie začleniť aj ulicu Pod Skalkou. Stanovisko MsÚ: Ulica Pod 

Skalkou je riešená v rámci III. etapy. Čo sa týka odkanalizovania Pov. Chlmca, 

stavebníkom je SEVAK – riešili projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť a budú 

riešiť aj realizáciu stavby a následne sa stanú jej vlastníkom okrem dažďovej 

kanalizácie – tá prejde pod správu mesta. na danú etapu bolo vydané stavebné 

povolenie, ktoré nezahrňuje ul. Pod Sklakou. 

 Občania žiadajú poslancov za VO č. 8 preveriť na odbore dopravy, či mesto vydáva 

povolenia na parkovanie kamiónov v tejto MČ. Stanovisko MsÚ: Mesto takéto 

povolenia nevydáva. 

 Občania žiadajú, aby odor životného prostredia MsÚ požiadal Štátne lesy, aby 

vybudovali odvodňovací rigol na zvod dažďovej vody, ktorý predtým odstránili. Takýto 

postup zo strany Štátnych lesov spôsobil vytápanie dediny dažďovou vodou, ktorá 

steká z okolitého lesa. Stanovisko MsÚ: List s uvedenou požiadavkou bol zaslaný. 

 Občania žiadajú majetko - právne vysporiadať pozemky pod budúcou prístavbou 

jednej triedy v MŠ v Pov. Chlmci. Stanovisko MsÚ: Pozemok sa bude riešiť spolu 

s inými pozemkami v rámci možnej zámeny na základe rokovaní vedenia mesta 

s rímskokatolíckou cirkvou.  

 Občianka žiada o orez lipy pri kríži – Bytčianska ul..  Stanovisko MsÚ: Lipa sa 

orezáva každý rok, bude vykonaná opätovná obhliadka a podľa potreby sa vykoná 

orez.     

 Občania žiadajú opraviť bránu na cintoríne, je v havarijnom stave. Stanovisko 

správcu: Podľa stanoviska správcu brána nejavila známky, že by bola pokazená, 

avšak vykonajú obhliadku a v prípade potreby aj opravia.   
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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: 

 Poslanec Johanes prítomných informoval o realizácii II. etapy kanalizačnej prípojky. 

Pre túto akciu je vyčlenených približne 3,7 mil. €, čo sú celkové predpokladané 

náklady na vybudovanie splaškovej kanalizácie v tejto MČ. Na jej financovaní sa so 

SEVAK-om dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 

1,3 mil. €. Výslednú sumu za práce ešte môže znížiť verejné obstarávanie na 

stavebné práce a dozor, ktoré aktuálne prebieha.  

 Poslanec Johanes ďalej prítomných informoval, že predmetom investičnej akcie 

Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej 

kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. 

Súčasťou sú aj súvisiace práce na predložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie 

všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých vpustí 

s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke. Po uskutočnení uvedenej 

investičnej akcie sa stane SEVAK vlastníkom a prevádzkovateľom splaškovej 

kanalizácie v Považskom Chlmci, mesto Žilina zas bude vlastniť stavebné objekty 

dažďovej kanalizácie.    

 

 Poslanec Johanes dal prítomným na vedomie, že bol otvorený kultúrny stánok, ktorý 

bude slúžiť pre občanov tejto MČ na spoločenské a kultúrne aktivity, stretávanie sa 

poslanca s občanmi. Prenájom týchto priestorov uhrádza mesto Žilina ako 

kompenzáciu, že táto MČ nemá kultúrny dom.  

 

 Poslanec Johanes spoločne s poslancom Pažickým prítomných informovali o zvýšení 

miestnych daní a poplatkov. Uviedli, že sa jednalo o komplikovanú problematiku, 

ktorá nebola spôsobená vinou mesta, ale vznikla ako výsledok dopadu viacerých 

vládnych opatrení. Hrozilo by, že v meste by sa v prípade nezvýšenia daní nemohli 

realizovať prakticky žiadne investície. Čo však je možné považovať za pozitívum, pri 

schvaľovaní zvýšenia daní bolo zároveň poslancami schválené, že 30% vybraných 

daní bude smerovaných do MČ tam, kde sa dane vyberú. 

 Ďalej poslanec Pažický uviedol, že v rámci schvaľovania zvyšovania daní bol 

schválený ním podaný pozmeňujúci návrh, na základe ktorého bol požiadaný 

prednosta mestského úradu o prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podporu 

rozvoja mestských častí – kedysi samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný z 

rozpočtu mesta Žilina. Tento mechanizmus bude zohľadňovať nerovnomerný rozvoj 

MČ a chýbajúcu základnú občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, chodníky 

a pod. Finančné prostriedky z daného fondu bude možné použiť na úhradu bežných 

aj kapitálových výdavkov v danej MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci s občanmi 

budú môcť priamo rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z Fondu v danej MČ.   

 

 Poslanec Johanes prítomných ďalej informoval, že do mestského zastupiteľstva bol 

predložený materiál, ktorý mal vyriešiť majetkové vysporiadanie so spoločnosťami 

podnikateľa G.Trabelssie. Keďže sa jednalo o rozsiahly materiál, na ktorého 

naštudovanie mali poslanci veľmi málo času, na návrh poslancov bude tento materiál 

prerokovávaný neskôr.  

 

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných 

(AMO) na Slovensku a v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné 

rozširovanie nákazy, upozornil obyvateľov na povinnosť registrácie chovov 

ošípaných, ktoré držia pre vlastnú potrebu čo i len jeden kus ošípanej. 
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Registrácia chovu je bezplatná. Ďalej upozornil na povinnosť hlásiť každý úhyn 

ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred na Regionálnu 

veterinárnu a potravinovú správu Žilina, ul. Jedľová 44, t.č. sekretariát 

041/7631235. Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky pre fyzickú osobu je vo 

výške od 400 eur do 1000 eur podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.  

    

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov do zápisnice: 

Nové požiadavky: 

 Občania požadujú pred kultúrny dom osadiť stojan na bicykle, v tejto súvislosti je 

však potrebné zistiť, či pozemok v tesnej blízkosti kultúrneho domu je v majetku 

mesta.  

 Na ulicu Pod Skalkou osadiť osvetlenie (smerom k cintorínu). 

 Občania žiadajú, aby mesto Žilina požiadalo VÚC Žilina, aby na Bytčianskej ulici 

v časti od benzínovej pumpy smerom k bytovkám sa popri ceste zasypali jamy 

makadamom, pretože sa tam drží voda.   

 Občania žiadajú posunutie zastávky z ul. Bytčianska ja ul. Chlmeckú, kde by 

vystupovali priamo na chodník. S realizáciou tejto požiadavky je nevyhnutné vykonať: 

 Fyzickú obhliadku za účelom premiestnenia zastávky spolu: zástupcovia 

mesta a zástupcovia občanov, aj za účasti poslancov. 

 Požiadať dopravný inšpektorát o vydanie súhlasu s posunutím zastávky 

podľa požiadavky. 

 Preveriť, či pozemok, kde by sa mala zastávka presunúť je vo vlastníctve 

mesta, resp. ak nie, je potrebné podniknúť kroky zo strany mesta na jeho 

vysporiadanie. 

  Aby autobusy MHD jazdili až na konečnú. 

 Občania žiadajú: 

 Aby mesto označilo kontajnery umiestnené za kultúrnym domom, čo sa má do 

nich vhadzovať, v prípade potreby ich aj zredukovať, teda znížiť ich počet. 

  Aby mesto hlavne v ranných, poobedných a večerných hodinách náhodne 

monitorovalo, či sú tieto kontajnery nie je napĺňané občanmi okolitých 

samostatných obcí, aby ak sa zistí takýto stav ich aj pokutovalo.  

  V rámci možností zabezpečiť kontajnery tak, aby k nim nebol verejný prístup, 

aby bolo možné v okolí kontajnerov udržiavať poriadok.  

 Aby kontajnery umiestnené pred kultúrnym domom boli označené, že slúžia 

len pre obyvateľov tejto miestnej časti. 

 Žiadajú vedieť, ako často sa majú tieto kontajnery vyvážať a komu vlastne 

patria. 

 Občania v súvislosti zo zlou dopravnou situáciou žiadajú, aby sa prekryli jarky 

(priekopy) vedúce popri ceste na Bytčianskej ulici tak, aby mohli po nich občania 

prechádzať. (napr. mrežou). Túto požiadavku naniesli v súvislosti so stále 

stagnujúcou výstavbou chodníka. Občania nemajú kade prechádzať, čo zvyšuje riziko 

pre chodcov idúcich po tejto ulici.      

 Občania žiadajú preveriť, či na zastávkach, ktoré sú určené len pre autobusy MHD, 

môžu stáť aj autobusy prímestských liniek, ktoré tam majú umiestnené aj svoje 

cestovné poriadky.  

 Občania požadujú vyjadrenie, stanovisko, či z dôvodu zrýchlenia budovania výstavby 

III. etapy kanalizačnej prípojky (napr. na ul. Pod Laščeky) je možné realizovať ako 

PPP projekt, na ktorom by finančne participovali aj súkromné firmy (napr. sídliace 

v tejto MČ).     
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 Občania žiadajú podať informáciu, kedy sa začne s realizáciou II. etapy kanalizačnej 

prípojky. 

 Občania žiadajú riešiť lokalitu Lány: ulica Pod Laščeky, ulica Podchrastie tak, ako 

bolo dojednané na pracovnom stretnutí dňa 15. novembra 2019 s primátorom mesta 

Petrom Fiabane, zástupcami mesta a zástupcami petičného výboru, ako aj v zmysle 

podanej petície, ktorú podpísalo 459 obyvateľov MČ Považský Chlmec. 

 Občania žiadajú vybudovanie chodníka na Bytčianskej ulici podľa pôvodnej 

projektovej dokumentácie. Následne žiadajú podať informáciu, kedy sa začne 

s budovaním chodníka na Bytčianskej ulici. 

 Občania žiadajú zabezpečiť dva VKK na akciu Deň Zeme v sobotu 25. apríla 2020 – 

ku Váhu a na Lány. 

 Občania žiadajú kosiť okolo pieskoviska na hrádzi Kysuce 2x ročne.  

 Občania žiadajú doplnenie reproduktora miestneho rozhlasu podľa usmernenia p. 

Smikoňovej.  

 

4) Diskusia. 

Občania vo svojej diskusii poukázali na to, že keď navštevujú potraviny, nachádzajúce sa 

v kultúrnom dome, nemajú si kde odložiť svoje bicykle. Požadujú preto nainštalovať stojan na 

bicykle na pozemok vedľa kultúrneho domu.  

Poslanec Johanes v tejto súvislosti uviedol, že je potrebné zistiť, či pozemok v tesnej 

blízkosti kultúrneho domu je v majetku mesta.  

Občania poukázali na zle osvetlenú ulicu Pod Skalkou, vedúca k cintorínu. Žiadajú na túto 

ulicu osadiť osvetlenie.  

Občania žiadajú, aby mesto Žilina požiadalo VÚC Žilina, aby na Bytčianskej ulici v časti od 

benzínovej pumpy smerom k bytovkám sa popri ceste zasypali jamy makadamom, pretože 

sa tam drží voda.   

Občania vyjadrili svoje postoje k dopravnej situácii v tejto MČ. Podľa ich stanoviska nie je 

dostatočne riešená a monitorovaná dopravná situácia, hlavne čo sa týka parkovania 

kamiónov. Poukázali na opakované parkovanie kamiónov vo veľkých počtoch na zastávke 

Bytčianska. Na základe tejto stále sa opakujúcej situácie požadujú, aby sa zastávka na 

Bytčianskej presunula na ul. Chlmecká. Posunutím zastávky by cestujúci vystupovali priamo 

na chodník. Na základe týchto skutočností občania žiadajú, aby autobusy MHD jazdili až na 

konečnú. 

Na základe uvedeného je potrebné vykonať fyzickú obhliadku realizácie posunutia zastávky 

s následným požiadaním dopravného inšpektorátu o vydanie súhlasu na jej posunutie. 

Následne je potrebné zistiť, či pozemky, kde by sa mala zastávka posunúť sú vo vlastníctve 

mesta, prípadne začať rokovania s ich vlastníckym vysporiadaním za účelom presunutia 

zastávky.  

Občania tiež poukázali na to, že za kultúrnym domom sa nachádza veľké množstvo 

kontajnerov, ktoré nie sú označené, čo sa má do nich vhadzovať, sú preplnené. Do týchto 

kontajnerov sa vhadzuje netriedený komunálny odpad. Kontajnery sú preplnené hlavne 

z toho dôvodu, že komunálnym odpadom ich napĺňajú aj miestne firmy, ktoré nemajú 

kontajnery. Tieto kontajnery ďalej napĺňajú aj obyvatelia okolitých samostatných obcí, ktorí 

cez túto miestnu časť prechádzajú, ďalej sú to aj občania, ktorí z iných samostatných obcí 

cielene odpad privezú na vozíkoch a sypú ho do týchto kontajnerov. Poukazujú tiež na to, že 

pri kontajneroch je veľký neporiadok. Žiadajú mesto, aby sa kontajnery označili, aký odpad 
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sa má do nich umiestňovať, prípadne aj zredukovať ich počet, následne tiež žiadajú, aby 

mesto monitorovalo občanov, ktorí do týchto kontajnerov vhadzujú odpad a nemajú trvalý 

pobyt v tejto MČ a následne ich aj pokutovalo.     

Poslanec Johanes k tejto situácii uviedol, že kontajnery sú určené len pre miestnych 

obyvateľov. Vyzval občanov, že ak sami zistia, že kontajnery sú napĺňané aj zo strany 

občanov okolitých obcí, aby to nahlásili na linku 159, prípadne, aby takéto motorové vozidlo 

aj zadokumentovali ako dôkaz. Bude preverený stav, komu kontajnery patria.  

Občania v súvislosti zo zlou dopravnou situáciou žiadajú, aby sa zakryli jarky (priekopy) 

vedúce popri ceste na Bytčianskej ulici tak, že by mohli po nich občania prechádzať.  Túto 

požiadavku naniesli v súvislosti so stále stagnujúcou výstavbou chodníka. Občania nemajú 

kade prechádzať, čo zvyšuje riziko pre chodcov idúcich po tejto ulici.     

Občania ďalej poukázali na to, že na zastávkach, ktoré slúžia len pre MHD stoja aj 

prímestské autobusy, kde majú umiestnené aj svoje autobusové poriadky. Žiadajú prevariť, 

či tieto prímestské autobusy nemajú mať svoje zastávky.    

Občania poukázali na veľmi dlho trvajúcu realizáciu II. etapy kanalizačnej prípojky. Vyjadrili 

svoju nespokojnosť s dlhotrvajúcou prípravou na realizáciu. Stále im je predkladaná 

informácia, že investičná pripravenosť je už hotová, avšak samotná realizácia je stále 

v nedohľadne.  

Žiadajú preto mesto Žilina v zastúpení pána primátora, aby im bolo dané jasné 

stanovisko, kedy sa reálne s výstavbou II. etapy kanalizačnej prípojky vlastne začne. 

Vyjadrili svoje rozhorčenie nad tým, že doteraz počúvali len sľuby. Neveria ani 

informácii, ktorú im podal poslanec Johanes, že s realizáciou II. etapy kanalizačnej 

prípojky sa začne už v tomto roku.  

V tejto súvislosti a za účelom zrýchlenia výstavby III. etapy kanalizačnej prípojky, občania 

v tejto MČ žiadajú podať informáciu, či je možná realizácia, resp. výstavba tejto kanalizačnej 

prípojky aj prostredníctvom PPP projektu, napr. aj ulice Pod Laščeky. 

Zrýchlenie výstavby kanalizačnej prípojky má aj svoje ekologické opodstatnenie, kde občania 

poukazujú na alarmujúci stav, že v časti priemyselnej zóny, ale aj v okolí skládky sa 

objavujú v spodnej časti zeminy a spodných vodách fekálie. 

Ohľadom II. etapy kanalizačnej prípojky podal informáciu aj pán Mičic. Prítomných okrem 

všeobecných informácií, súvisiacich s prípravou II. etapy výstavby kanalizačnej prípojky 

uviedol, že s realizáciou by sa malo začať v marci tohto roku.    

Občania v súvislosti s podanou informáciou od poslancov vyjadrili svoju nespokojnosť so 

zvyšovaním daní. Uviedli, že o svoje nehnuteľnosti a pozemky sa musia starať sami a dane 

sa stále zvyšujú.   

Zástupca občanov prítomných informoval o tom, že na mesto Žilina, priamo primátorovi 

mesta Mgr. Petrovi Fiabane bol dňa 20.02.2020 zaslaný list, v ktorom Petičný výbor  

obyvateľov mesta Žilina, mestská časť Považský Chlmec, žiada o písomné vyjadrenie, ako 

budú dohodnuté postupy zaradené do harmonogramu mestského úradu v Žiline, týkajúce sa 

riešenia lokality Lány: ulica Pod Laščeky, ulica Podchrastie. Pracovné stretnutie týkajúce sa 

tejto problematiky bolo v mesiaci november 2019, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mesta 

príslušných odborov na čele s primátorom Mgr. Petrom Fiabane. Po obhliadke 

a prehodnotení konkrétneho stavu a ďalšieho rozvoja tejto mestskej časti, najmä dlhodobej 

prípravy pre III. etapu kanalizácie v časti Pov. Chlmec sa dohodol tento postup: 
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1. Na základe schválenej Urbanistickej štúdie Pov. Chlmec – Predný Lán (UŠ) dá mesto 

Žilina geodeticky vymerať: 

1.1. Pokračovanie ulice Pod Laščeky po križovatku s cestou k Lodenici podľa 

skutočného stavu v katastri. 

1.2. Mesto vysporiada a prevedie na seba uvedené pokračovanie ulice Pod 

Laščeky od terajšieho správcu, ktorým je Slovenský pozemkový fond. 

1.3. Geodeticky vymerať koridor pre budúcu ulicu Pod Laščeky s priestorom na 

vybudovanie kanalizácie, elektriny a plynu. 

2. Na základe schválenej Urbanistickej štúdie Považský Chlmec – Predný Lán /UŠ/ dá 

mesto Žilina geodeticky vymerať koridor pre budúcu ulicu Podchrastie s priestorom 

na vybudovanie kanalizácie III. etapa a na vybudovanie inžinierskych sietí (elektrina, 

plyn). 

Na stretnutí bolo konštatované, že vysporiadanie ul. Pod Laščeky bude verejnoprospešne 

slúžiť už teraz v prípade krízovej situácie – nepriechodnosti súbežnej dôležitej ulice 

Bytčianska (cesta II/507) na tomto úseku, ako náhrada a obchádzka Pov. Chlmca pre 

záchranné vozidlá.    

Občania opäť otvorili otázku týkajúcu sa výstavby chodníka na ul. Bytčianska. Občania boli 

informovaní o posledných stanoviskách dotknutých občanov. 

Na základe uvedeného občania žiadajú riešiť chodník Bytčianska podľa pôvodného projektu 

bez doriešenia prechodu.   

Občania vyjadrili svoje poďakovanie pánovi poslancovi Augustínovi za čiastočné vyriešenie 

problému s parkovaním automobilov spoločnosti A2B. 

 

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    


