
Dobrý deň pán Berger,

Dostal som od vás odpoveď na moju žiadosť a dúfal som, že aspoň vy nebudete zbytočne zdôvodňovať, ale 
urobíte potrebné opatrenia, pretože vás považujem za odborníka, ktorý sa v cestách vyzná. 

Myslím, že ani vy, ani nikto ďalší nie je rád, keď  mu niekto tvrdí, že to čo vidí na vlastné oči, vlastne nie je 
pravda. Ja v tej lokalite žijem a som tam denne na rozdiel od vás a bohužiaľ aj na rozdiel od stavebného 
dozoru z mesta. Navyše možno ako jediný Chlmčan som si poctivo naštudoval celý projekt kanalizácie, takže
mám s čím porovnávať.

Celkom by ma zaujímalo, ako by ste odborne vysvetlili tú vašu „technologickú preluku“, pre ktorú nie je 
možné realizovať dokončenie asfaltu, podľa mňa ste mi dali za pravdu v tom , že sa čaká na to, kým cesty 
neutlačíme našimi autami.

To že je stavba náročná, nikto nespochybňuje. Ja sám som ešte pred začatím stavby na to upozorňoval, tak 
isto na stavebnom konaní (bol som jediný, kto stavbu pripomienkoval a moje pripomienky museli byť 
zapracované do projektu...), vyzýval som, aby sa všetci poučili z problémov z prvej etapy, bohužiaľ toto 
napriek sľubom aj samotného primátora nebolo realizované.

Keď je cesta a potrubia zasypané, už sa ľahko od stola hovorí, že všetko bolo dodržané. My obyvatelia 
Považského Chlmca sme to videli na vlastné oči, viacerí si robili fotodokumentáciu, nás odbornými termínmi
budete ťažko presviedčať. Opäť ja to jedna zo stavieb, ktorá sa na papieri odškrtne ako zrealizovaná 
a nikoho to viac trápiť nebude. Pritom sme mali šancu konečne urobiť niečo poriadne... V PD je to popísane 
dobre a predpokladám, že zaplatené to bude tiež podľa PD a nie podľa skutočných prác ( teda okrem prác 
navyše ako sa bežne robí..). To že je na to záruka je pre nás slabá náplasť, pre obyvateľov každá zbytočná 
oprava bude znamenať ďalšiu záťaž, prašnosť a obmedzenia. Načo opravovať v záruke, keď sa to dá 
spoľahlivo urobiť pri výstavbe. To by však musel byť iný prístup hlavne zo strany mesta.

Možno si kladiete otázku, prečo sme sa neozvali, keď sa to robilo. Mal som naozaj chuť písať vám, na 
životné prostredie a všade, kde bolo treba. Po rozhovoroch so susedmi som od toho upustil, zhodli sme sa 
na tom, že najlepšie bude, nech je čím skôr po tom. To sme nevedeli že termíny sa opäť nepochopiteľne 
budú posúvať a že nám stavbári nechajú na cestách stavenisko a že sa zmiznú bez stopy.

Mesto je investorom dažďovej kanalizácie, do ktorej sa pri výstavbe prepojila väčšina pôvodných potrubí, 
kde v mnohých prípadoch nejde len o dažďové zvody, ale bohužiaľ aj splašky. Kým sa celá stavba 
neskolauduje, nebude možné sa pripojiť na splaškovú kanalizáciu a viaceré prepoje sa dovtedy nemôžu 
zaslepiť.  Takto aj po vybudovaní kanalizácie naďalej idú splašky priamo do Kysuce a samozrejme každý deň 
sa to zbytočne zhoršuje. Nerobím si nádeje, že po kolaudácii sa všetci hneď pripoja, ale každý jeden bude 
pre mesto a nás všetkých  prínosom a navyše úrady budú mať páky na ľudí, aby to urobili. O toto by mestu 
malo ísť a v 21.storočí by sme už nemali hľadať výhovorky, ale urobiť všetko pre to, aby sme si aj do 
budúcnosti zabezpečili kvalitné životné prostredie. Žilina sa hlási do súťaže o mesto kultúry a isto mi dáte za
pravdu, že kanalizácia v 21.storočí ku kultúre bývania nesporne patrí. A určite by ste to nechceli takýmito 
banalitami pokaziť.  

Na ilustráciu vám prikladám niekoľko fotografií potvrdzujúcich moje tvrdenia. Našu komunikáciu aj 
s fotkami zverejním, nech si každý urobí obraz sám.

V Žiline 24.8.2021 Ing. Jozef Mičic

Považský Chlmec



Tento materiál bol odvezený na dočasnú skládku, fotka je z opätovného dovozu na zásyp. Čo na to normy?

Tu je vidno zloženie zásypu – rúry obsyp štrkom, potom hrubá vrstva vykopanej hliny, na vrchu 15-20cm 
zásyp štrkom. Tiež je vidno, že tam chýba hutnenie po vrstvách, výkop je zasypaný naraz a celý. 



Všetky fotografie vyššie ukazujú rovnaký spôsob zásypu hlavne spätne hlinou z výkopu.  Pritom hĺbka 
výkopov na niektorých miestach presiahla 4 metre! Fotky sú z ulíc Hlavná, Pomocná a Študentská, na 
ostatných sa to robilo presne takýmto spôsobom. Z fotografií je zrejmá aj absencia hutnenia po vrstvách tak
ako by to malo byť podľa PD 



Záber z ulice Študentská, kde sa na opätovný zásyp opäť použil pôvodný materiál z výkopu, hlavne hlina 
a tentokrát aj zvyšky vylámaných betónov. Všetko bolo poctivo zapracované do výkopu 



Záber z ulice Pomocná, kde vidieť aj náznaky hutnenia spočívajúce v niekoľkonásobnom prejdení plného 
zásypu bagrom, čo určite nespĺňa normu



Záber z výstavby na ulici Pomocná po daždi, kedy voda naplavila do novej rúry dažďovej kanalizácie 
množstvo zeminy a kamenia z výkopu, pretože na nové rúry nedávali zátky, aby sa tam kamenie nedostalo. 
Tento stav bol na viacerých uliciach, občas rúry zakrývali ale nie vždy. Ktovie kde sa všetok ten materiál raz 
vzprieči 



Zábery z ulice Pomocná, kde vidieť, že aj do povrchovej úpravy bola zapracovaná hlina z výkopov



Novovybudované žľaby pre dažďovú kanalizáciu hneď zasypané pri úprave povrchu ulíc. Tento stav je tam 
nezmenený už druhý mesiac, sú miesta, kde sú žľaby upchaté aj čerstvým asfaltom



Úprava vozovky na ulici Študentská pre následné asfaltovanie – už
je vybratá vrchná vrstva kameniva cca 15 cm, tento povrch čo je 
na fotke bol uvalcovaný a na to bez kamenia a nástreku išiel 
priamo asfalt. Stále si myslíte, že ako správca a vlastník ulice ste 
urobili pre správnu úpravu ulíc naozaj všetko? 

Tiež úprava cesty na asfaltovanie, tentokrát ulica Pomocná, hlina je všade, podklad  na to rovno išiel asfalt. 
Ako dlho asi vydrží takáto vozovka s takým rôznorodým podkladom?



Aktuálny stav ulice Hlavná, to nie je len teraz, tu sa práce ukončili ešte v máji, fotka je zo 17.5.2021, len tie 
jamy sú dnes oveľa hlbšie. Tá bledá budova vpravo je obchod Jednota, denne okrem ľudí, čo bývajú 
v blízkom okolí po tejto ceste prejde množstvo zákazníkov obchodu, Táto ulica mala byť dokončená ako 
prvá....


