
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Bánová 
 

Dátum konania: 25.09.2019 o 17:00 v ZŠ Bánová 

Prítomní poslanci : Mgr. Denis Cáder, Mgr. Branislav Delinčák 

 

Prítomných občanov Bánovej: 22 

 

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:  

 

- Kedy sa bude realizovať optické pripojenie, 17.05.2019 podpisovali občania 

prehlásenia, ProfiNetwork spoločnosť – má nejaké povolenia na meste? , občania sa 

pýtajú na trasovanie – aby sa nerozkopali chodníky, chodník ku cintorínu, 

koordinovať postup 

 

- NDS – keď robili diaľnicu, vybudovaný, široké koryto, NDS – SVP, treba to 

skontrolovať 

 

- Chodník v Bánovej – odvodnenie, sklon ku existujúcej komunikácií a chodníku 

(LAPOL – lapač olejových látok, či už sa nachádza v projektovej dokumentácií, 

nakoľko to bude treba) 

 

- Jama – 3t materiálu, jama na námestí Sv. Jána Bosca, preveriť odvoz a možnosti 

odvozu odpadu 

 

- Čistenie Bitarovského potoka  

 

- Projekt CHODNIK NA CINTORÍN koordinovaný so zastávkou MHD, čo Bitarovský 

potok a lávka, kedy bude realizácia? 

 

- Odpad na námestí Sv. Jána Bosca 

 

- Separovaný zber odpadu 

 

- VKK, na ceste, treba osadiť aj na Riečnu 

 

- POTREBA MPV – pozemky chodníky, kvôli rekonštrukcii  

 

- Okrajové časti, iný systém prerozdelenia peňazí, z výberu daní, nech zostanú peniaze 

pre danú mestskú časť, treba inak prerozdeliť peniaze pre MČ 

 

- KOSENIE problémy – Námestie Sv. Jána Bosca, kosenie strojom áno, krovinorezom 

neprišli pokosiť za 2,5 týždňa, nechodia vykášať ŽilByt / ŽK 

 



- MORUŠE, od kostola, pravá strana (smerom na Pezu), keď je búrka, tak je TMA, 

treba ich odborne orezať, SSE DISTRIBÚCIA – ich káble sú tam, treba na to 

upozorniť 

 

- Cintorín – zbúraná kôlňa, treba spraviť chodník, zábradlie, dlaždice, schody – 

svojpomocne si položili dlaždice, pri kríži 

 

- Cintorín treba spraviť opravy chodníka a zábradlia 

 

- Večierka Kajka - zákaz zastavenia na pravej strane, keď idem do večierky, čo s tým? 

 

- Podnet na žltú čiaru, zákaz zastavenia od Fackárne až po križovatku pri kostole, ODI 

 

- p. Kasperová – SEVAK, ulica Jedľová, ÚZEMNÉ KONANIE prebieha 

 

- Ulica Mesačná, Ulica Krátka, medzi Mesačnou a – SEVAK, Projektovú dokumentáciu 

prípojky, VODOVOD, kedy? 

 

- Primátor – keby spravil niečo, čo vidno, ŠPINA NEPORIADOK, pod Laubňami a aj 

v mestských častiach 

 

- Rajčianka – oddychová zóna, odborníci z Olomouca, krajinná architektúra, navrhnúť 

riešenia 

 

- VKK – kontajner na ulici Riečna 36, pri lavičke, treba dať preč tie halúzky, p. Vidra 

 p. Antoňák 

 

- Separovaný zber, keď to necháme na ulici, diviaky to rozrýpu,, iné riešenie existuje? 

 

- Hlavná cesta, Ul. Oslobodenia, z cesty III. triedy na miestnu, ŽSK – aby spravili 

prechod cez tie RIGOLE 

 

- VZN – ten ktorý má svoju nehnuteľnosť, daň z nehnuteľnosti – to obmedzovať staré 

stavby atď. 

 

- Ulica Mesačná, Námestie – dom, ktorý je na spadnutie, je tam veľa vlastníkov, 

exekúcie, treba to riešiť, Orieščik  

 

- Požiadavka na opravu rozhlasu 

 

- ANKETA KU ODPADU, ČI SÚHLASIA ALEBO NESÚHLASIA, SMS SPRÁVOU 

 

- TEN KTO RECYKLUJE, NECH PLATÍ VIAC % dane za odpad, ten kto recykluje, 

ten treba menej platiť dane  

 

- Stĺpy pôvodného vedenia rozhlasu, odstrániť 

 

- Bitarovská cesta – diviaky, ráno veľké rodiny, spojnica medzi ul. kamenná a Bánová, 

odchyt diviakov 

 



- Zastávka k cintorínu, chodia tam ľudia z nočnej z PEZY, NIE JE OSVETLENÁ 

 

- TELEKOM ZOSÚLADIŤ – s cieľom (budúci rok 2020) 

 

- Znížený prietočný profil, Bitarovká, popri mostíku, zákruta, jedna druhá strana, 

smerom až do ústia k Rajčianke, SVP 

 

- ULICA K cintorínu, pretekárska dráha, či sa nedajú urobiť stavebné spomaľovacie 

pásy, 30 km za hodinu, treba riešiť, Merať rýchlosť 

 

- Kontrolovať kamióny, Mestská polícia, vjazd 

 

- Separovaniu odpadu chýba väčšia osveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vypracoval:  Mgr. Denis Cáder  .................................. 

 

Zápis overil:   Mgr. Branislav Delinčák     .................................. 


