Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Bánová
Dátum konania: 09.04.2019 o 17:00 v ZŠ Bánová
Prítomní poslanci : Mgr. Denis Cáder, Mgr. Branislav Delinčák
Hosť: Mestská polícia Žilina - veliteľ Juríček a jeho zástupca
Prítomných občanov Bánovej: 40
Na začiatku stretnutia boli prednesené informácie o poslednom stretnutí s poslancami, prešli
sme si poslaneckú agendu. Čo sa podarilo od posledného stretnutia naplniť, zmeniť a čo zostáva
naďalej platné v rámci volebného obdobia 2018 - 2022.
___________________________________________________________________________
Podnety v rámci diskusie s občanmi a poslancami:
-

Večierka (Kajka) neďaleko kostola Božieho srdca v Bánovej, parkovanie pri večierke,
stoja tam autá a je ťažké sa obchádzať, tiež autobus. Treba hľadať možné riešenia a
kontaktovať vedúceho odboru dopravy.

-

Cesta na ulici Oslobodenia vyžaduje rekonštrukciu (minimálne údržbu výtlkov po
zime), čo na to odbor dopravy a investičné oddelenie.

-

Občanov trápi parkovanie počas obedných hodín pred Penziónom Bánová, autá sa
horšie obchádzajú, návrh pre Mestskú políciu, aby tam poslala hliadku vo výnimočných
prípadoch, aby nedochádzalo k porušovaniu vyhlášky, kontaktovať vedúceho odboru
dopravy.

-

Problém peších chodcov s bezpečnosťou kvôli chýbajúcim chodníkom v Bánovej,
najmä matky s deťmi, kočíky a seniori, kedy sa budú realizovať.

-

Občania sa pýtajú, kedy sa začne riadna letná údržba – tj. zaplátanie výtlkov, dopravné
značenie – nové osadiť a staré opätovne nastriekať či oživiť (prechody pre chodcov,
osadenie retardérov, častí retardérov, ktoré sú vytrhané).

-

Nábrežie Rajčianky, nutné spílenie suchého napadnutého stromu, treba osloviť
Slovenský vodohospodársky podnik – povodie Váhu, závod Piešťany / Žilina.

-

Spílenie stromov pri Autoškole Líška, treba zistiť majetkovo-právnu situáciu a kto by
ich mal v zmysle evidencie majetku, správcu, odstrániť.

-

Kvôli cintorínu a časovým plánom rekonštrukcii cintorína chceme pozvať na ďalšie
pravidelné stretnutie poslancov s občanmi zástupcu vedenia ŽilByt-u.

-

Zistiť stav prípravy ku investícií zavedenia optických káblov pre internet a tiež pre
kamerový systém.

-

Požiadavka pre mestskú políciu pre častejšie hliadkovanie v parku Jabloňová
(neprispôsobiví občania a vandalizmus).

-

Veľké problémy s diviakmi, robia nielen neporiadky, sú nebezpečné a poškodzujú aj
objekty. Bude treba opätovne vyvolať stretnutie s prednostom MsÚ, p. Marčulincom od
poľovníkov a riešiť možnosti odstrelu a termíny kedy a kde by ich bolo možné strieľať!
Ako dočasné protiopatrenie treba dobre zabezpečovať odpadkové koše, ktoré ich lákajú
a tiež v prípade stretu s nimi volať linku 159, mestskú políciu.

-

Kontrolovať povolenú rýchlosť cez oslovenie MP, štátnej polície na ulici Oslobodenia,
Jedľová a pri PEZE smerom na cintorín. Zaznievajú ohlasy osadiť radar so semaforom.

-

Výzva k mestskej polícií chodiť v častejšej frekvencii na cintorín v Bánovej, nakoľko
tam ľudia nelegálne vysypávajú odpad, vzniká tam nepovolené smetisko.

-

Vrecový zber odpadu v Bánovej – otázky od obyvateľov bytoviek na ulici Lesná, kedy
budú mať osadené kontajnery na separovaný vo dvore bytoviek a zároveň otázka čo
s tými obyvateľmi, ktorí nedostali vrecia na odpad (kompenzácia).

-

Zistiť od odboru architektov a územného plánovania, čo hovorí ÚPN na pozemok
detského ihriska pri kostole, ktorý desaťročia slúžil na rôzne podujatia a relax.

-

Pozvánky pre výročia seniorov posielať poštou a nie hlásiť rozhlasom (sťažnosti
seniorov, nie všetci počujú rozhlas, zle nastavený a chrčí).

-

Návrh, že by sa „okrúhliny“ (70,80,90..) neoslavovali na mestskom úrade, no priamo
v obvode, napríklad v areáli ZŠ Bánová aj s občerstvením, kytičkou a primátorom /
viceprimátorom mesta.

-

Nesvietia lampy na uliciach Osvety a Lesná (kolónia). Treba osloviť ŽIVO – Siemens,
aby to prišli opraviť / vymeniť.

-

Rozhlas šuští, nie je ho dobre počuť, treba ho nastaviť. Dohoda s občanmi, že budú
kontaktovať p. Jozefa Mišiaka na tel. čísle 0905 207 957, ktorý má na mestskom úrade
na starosti rozhlas.

-

Pravidelnejšie doviesť a vyviesť VKK – Veľkokapacitné kontajnery na obvyklé miesta.

-

Podľa seniorov z Bánovej sa v minulosti pri predaji bývalého Kultúrneho domu (tzv.
Dom Služieb, p. Zábrocký) zriadilo vecné bremeno v jednej miestnosti, preveriť na
katastri alebo v rámci správy majetku mesta Žilina.

-

Riešiť rekonštrukciu zastávky na nám. Sv. Jána Bosca (nebezpečná).

-

Chodník na cintorín, kedy budú schválené peniaze a realizácia.

-

Staré smetisko v Bánovej, niektorí ľudia tam sypú odpad, kontaktovať mestskú políciu.

-

Kedy bude rekonštruovaná zastávka Hôrecká (smer
presunutá/postavená druhá zastávka Hôrecká (smer Hájik).

-

Vodovod – Ulice Jabloňová, Nám. Sv. Jána Bosca a veľa ďalších ulíc, kde chýba voda
alebo kanalizácia, komunikácia na SEVAK. Treba mať podpísaných 75% zmlúv

mesto)

a kedy bude

o budúcej zmluve od ľudí/domácností v danej lokalite a následne riešiť PD a Investičnú
akciu na SEVAK-u.
-

Chodník na Ulici Oslobodenia a Blahová – rekonštrukcia, sú tam výtlky.

-

Ulica Záhradnícka sa afsaltovala, no sú tam nejaké „nedorobky“, treba to ísť pozrieť.

-

Pozvať p. primátora Petra Fiabáne na budúce stretnutie s občanmi.

-

Deň Matiek – bude v budúcnosti organizovaný aj Bánovej? Rozpočet, miesto.

-

Vytlačiť zápisnice zo stretnutí s občanmi do informačnej nástenky poslancov.

-

Ako má riešiť „Krčma Potôčik“ separovaný odpad (sklo, plast), keď ho nahromaďuje
viac, ako ostatní? Otázka na vedúceho odboru životného prostredia.

-

DPMŽ - Autobusová linka 21 by mohla zmeniť trasovanie a zachádzať ku nemocnici
Spanyolova, prípadne nemocnica Žilpo na Vlčinciach.

-

Treba riešiť zanedbanú údržbu Bitarovského potoka. Za pohostinstvom „Pri Potôčiku“
treba v zákrute vybágrovať nános a vykosiť náletové buriny a trávu, kontaktovať SVP
– riaditeľa Povodia Váhu pre OZ Piešťany/Žilina.

-

Spoločnosť HUMANA má v Bánovej 4 koše, treba s nimi spraviť poriadok, nakoľko
v ich okolí ľudia dávajú rôzny odpad, vrecia a pod.

-

Opraviť lavičky na sedenie v parku, nie je to však vo vlastníctve mesta Žilina, no
v súkromnom vlastníctve. Čo s tým? Otázka na majetkovo-právne oddelenie
a prednostu.

-

ŽILBYT – kedy bude realizovaná oprava chodníka okolo plotu cintorína v Bánovej
(nivelizovať, vyspraviť).

-

Susedský deň v Bánovej, spropagovať toto podujatie na stránke mesta, v rozhlase.

Zápis vypracoval:

Mgr. Denis Cáder

..................................

Zápis overil:

Mgr. Branislav Delinčák

..................................

