MESTSKÝ VÝBOR č. 7 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota pri MZ
v ŽILINE
Poslanci:
František Kosa
Mgr. Branislav Delinčák
Zápisnica č. 12/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 18. 06. 2015 v budove ZŠ
Bánová
Prítomní: František Kosa
Mgr. Branislav Delinčák
Občania
Program:
Pripomienky občanov
-

Častejšie kosenie trávy na verejných priestoroch

-

Kosenie trávy na cintoríne

-

Kontajnery dať do areálu cintorína a velký kontajner zrušiť

-

Tzv. márnicu na cintoríne opraviť ak sa používa, alebo ju zbúrať

-

Ul. Do Stošky – vytápa v prípade dážďov – dať tam prepad do kanalizácie

-

Oprava rozhlasu – na mnohých miestach nefunguje

-

Oprava chodníkov po celej Bánovej

-

Uvažovať o zmene volebných obvodov – aby mala každá mestká časť jedného
zástupcu

-

Zvýšiť frekvenciu chodenia MHD cez vekend

-

Jabloňová ul. – p. Zábrodský parkuje autá na trávniku kontrola MP

-

Vyasfaltovať cestu na parcele 1359 – je to hlinená cesta k domom

-

Zbúranie starej vyhne – hrozí úraz deťom – vyzvať majiteľa – žiadané celé minulé
volebné obdobie

-

V areáli ZŠ je stará kotolňa – začínajú sa tam schádzať zasa mladí ľudia – častejšie
kontrolyMP

-

Skúsiť uskutočniť pasportizáciu pozemkov v Bánovej

-

Stará škola – občania jednoznačne nesúhlasia s predajom budovy

-

Meranie rýchlosti na ul. Oslobodenia štát. políciou, na Riečnej ul. kontola motorkárov

-

Vyčistiť koryto a brehy Rajčianky od stromov

-

Osvetlenie okolo Rajčianky

-

Ul. Oslobodenia – namontovaťretardéra, jeden betónový

-

Námestenie J. Bosca – strihanie stromov – konáre už idú do drôtov, vodovod – po
pravej strane nemajú vodu, a súčasne ju dotiahnúť aj na Mesačnú ul.

-

Ul. Oslobodenia – dorobiť prípojky vody – jeden úsek je obídený – cca asi 30 domov

-

Na námestí J. Bosca parkuje osobné auto – nemá už kolesá – vrak?

-

Napriek zákazu vjazdu nákladných aút na ul. Oslobodenia chodia ťažké nákladné autá
– devastujú cestu, kanalizáciu – kontrola políciou
Predseda: František Kosa
Sekretár: Mgr. Branislav Delinčák

