
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Bánová 
 

Dátum konania: 20.02.2019 o 17:00 v ZŠ Bánová 

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

Hosť: - 

Prítomných občanov Bánovej: 10  

 

Začiatok stretnutia boli prednesené informácie o poslednom stretnutí s poslancami v minulom 

volebnom období. Čo sa podarilo naplniť, zmeniť a čo zostáva naďalej platné v rámci 

volebného obdobia 2018 - 2022. 

_______________________________________________________ 

Informovanie občanov, že sa podarilo na mestskom zast. schváliť finančné prostriedky: 

 

132 710 eur - autistická školu a Regionálne centrum autistov 

20 000 eur - školská jedáleň pri ŽS v Bánovej, výmena plynových gamatiek za klasické 

radiátory 

8500 eur - cintorín v Bánovej, oprava chodníkov, obvodového plotu, starej márnice a úprava 

svahu 

5000 eur - projektová dokumentácia chodníka od Fackárne po kostol Sv. Jána Bosca 

_______________________________________________________ 

Podnety v rámci diskusie s občanmi a poslancami:  

 

 Cintorín v Bánovej – treba sa postarať o údržbu, staré chodníky sú v zlom stave 

 Lepšie informovanie o stretnutiach – plagátiky, rozhlas, reklama 

 Vyhňa – p. Álmaši, aký s ňou má zámer a zistiť, ako dlho to chce nechať v takom stave, 

v akom to je dnes (polorozpadnuté to chátra, nebezpečné) 

 Osadenie stožiara v Bánovej (tam, ako je výrub stromov, stoška), Urbár – stanovisko, 

či je možné postavenie telekomunikačného stožiaru, vedenie by malo ísť aj cez urbárske 

pozemky, bude treba posúdenie hygieny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aké 

vplyvy to môže mať na deti – škôlkarov MŠ, žiakov ZŠ a tiež ostatných obyvateľov 

bývajúcich v tesnej blízkosti, podnet pre valné zhromaždenie urbáru a jeho stanovisko 

 Rajčianka – podnety z hľadiska bezpečnosti (tma) a tiež čistoty, oddychovej zóny. 

Slovenský vodohospodársky podnik, nutná komunikácia kvôli prítoku potokov, na 

čistenie skúsiť využiť aktivačných pracovníkov – ak to je možné. 

 Chodník - Od námestia J. Bosca po Citorín (územné konanie, stavebné konanie, treba 

peniaze v rámci rozpočtu mesta Žilina) 

 Chodník II. – od Fackárne po Nám. J. Bosca (schválené peniaze na projekt. 

dokumentáciu) 

 Chodník (cyklo) III., ŽSK (zistiť stav) 

 Osadenie rampy na brehoch Rajčianky, vytipovali sme 5 bodov, aby sa to uzavrelo 

(mesto, vodohospodári a psíčkari, ktorí to využívajú) – slúži to najmä pre zamedzenie 

skládok odpadu 

 Osadiť extra rampu – vjazd do Bánovej (od juhu) – zabrániť prístupu áut na nábrežie 

Rajčianky 

 Aktivační zamestnanci – Ľubomír Krajčí (riaditeľ ZŠ Bánová) informoval, že nie sú 

pridelení Bánovej ale sú pridelení škole, 8 dní po 4 hodiny, zodpovednosť ZŠ Bánová  

 Zelené kontajnery sa nevyberajú – odstrániť 



 Kontrola štátnou a aj mestskou políciou  – kamióny a nákladné vozidlá jazdia cez 

ulicu Osvety, treba volať políciu, parkovanie na chodníkoch ul. Osvety - bezpečnosť 

detí a chodcov z hľadiska cestnej premávky, dohodnúť sa s MP 

 Návrh na osadenie inteligentného semafora – podľa rýchlosti sa spustí  zelená/červená  

 Do budúcnosti bude vhodné riešiť prechod pre chodcov a podľa možnosti aj retardér 

medzi škôlkou a školou (ul. Do Stošky, autá rýchlo prechádzajú touto ulicou, kde je 

veľký pohyb detí) 

 Ulica Školská – parkovanie vozidiel ráno a poobede pozdĺžne, preplnené, hľadať 

možnosti parkovacích priestorov, mestské pozemky, príp. vysporiadať pozemky 

 Občania si žiadajú na niektoré so stretnutí s poslancami zavolať aj náčelníka Mestskej 

polície alebo zástupcu náčelníka Mestskej polície 

 Ulica Družstevná – po pravej strane (bližšie lesu) má byť údajne výstavba sídliska, 

IBV alebo domovej zástavby, prezistiť, ako to je s územným plánom v tejto lokalite 

 Psy znečistujú ulice, park a zelené priestory, spoločné verejné priestory znečistené 

 Čistota - Treba pozametať chodníky, letná údržba 

 Odtokové žľaby ciest mali byť vyčistené  

 Autobusová zastávka MHD - Námestie Sv. Jána Bosca – pri Vyhni, nie je tam ani 

chodník a ani prechod pre chodcov, nebezpečné pre deti a starých ľudí, treba doriešiť 

v projektovej dokumentácií pri výstavbe chodníka 

 Komunitný deň v Bánovej – na chodbe ZŠ Bánová, komunitný bazár 

 Vianočné trhy – na Nám. Sv. Jána Bosca, postupne riešiť 

 Diviaky – chodia ľuďom do záhrad, po pozemkoch. Hľadať riešenia, odstrel 

s poľovníkmi 

 Koše – s tým spojené problémy s diviakmi, polozapustené alebo v uzatvorenej 

konštrukcii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


