
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Bánová 
 

Dátum konania: 03.07.2019 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:  

 

 

- Návrh na vytvorenie podniku spoločných technických služieb, ktorý by sa celoročne 

venoval údržbovým prácam, čisteniu atď. (kedy tzv. Mestský podnik technických 

služieb)  

 

- Lokálne kosenie / odhŕňanie snehu, pokiaľ to mesto svojimi kapacitami nevie 

zabezpečiť, osloviť regionálnych poskytovateľov 

 

- Zavedenie rozhlasu na ulici Riečna 700/11 a tiež aj na ulici Blahová (údajne nie je 

oficiálna požiadavka na meste, no občania by touto formou žiadali umiestnenie 

ampliónu verejného rozhlasu, ideálne na existujúci sĺp) 

 

- Požiadavka na odstránenie starých stĺpov, káblov a ampliónov z pôvodného drôtového 

rozhlasu 

 

- Žiadosť o lepšiu letnú údržbu – pravidelnejšie kosenie verených priestorov, parkov 

a plochách pri cestných komunikáciách  

 

- Návrh na preverenie situácie (stavebný úrad) s údajne nelegálne postavenými plotmi na 

Námestí Sv. Jána Bosca 

 

- Opraviť (asap) dopravnú značku pri kostole, je zničená po dopravnej nehode (odbor 

dopravy) 

 

- Opätovne požiadavka na riešenie situácie s parkovaním veľkého množstva áut pri 

večierke, podľa niektorých treba regulovať parkovanie a zakázať tam státie. Už podľa 

predchádzajúcich vyjadrení Mestskej polície Žilina, buď takýto zákaz môžu zaviesť 

plošne, pre všetky plochy v Bánovej alebo vôbec. Potrebujeme posúdenie dopravy 

v Bánovej! 

 

- Začať prípravu k rozšíreniu parkovacích miest pri MŠ a ZŠ v Bánovej 

 

- Požiadavka na Mestskú políciu, v ranných hodinách – aby chodila častejšie pred ZŠ 

a MŠ v Bánovej (prevencia pred rýchlou jazdou automobilov a bezpečnosť našich detí) 

 



- Vodiči automobilov často porušujú rýchlosť na ulici Oslobodenia, tiež aj na ulici 

Školská, preto je tu požiadavka na meranie rýchlosti štátnou políciou (odbor dopravy) 

 

- Podľa obyvateľov by sa mali cesty rekonštruovať nielen čiastočne (oprava poškodených 

cestných telies výplňou), no v celom profile. Aspoň začať niektoré úseky. 

 

- Treba upozorniť MsÚ – lehoty a komunikácia na odbore stavebnom a investičnom 

s obyvateľmi, chýba im ochota a dodržiavanie termínov 

 

- Kedy sa bude realizovať investícia – položenie optického kábla v Bánovej? Telekom už 

poslal výzvy na podpis, neblokuje to mesto? 

 

- Lesná ulica – slabé osvetlenie smerom ku/od futbalového ihriska TJ Jednota Bánová 

 

- Riečna ulica – slabé osvetlenie, hľadať možnosti, kde osadiť nové pouličné verejné 

osvetlenie 

 

- Sv. Jána Bosca ulica – vymeniť blikajúce a nefunkčné žiarovky verejného osvetlenia 

 

- Triedený separovaný zber odpadu – niektorí občania prejavujú nespokojnosť, chcú 

osadiť opätovne koše na separovaný zber odpadu, iným občanom to vyhovuje a sú 

spokojní, avšak chcú vyššiu frekvenciu vývozu  

 

- Vyvesiť plán zberu odpadu na rok 2020 na poslaneckú nástenku 

 

- Osadiť vrecia/rukavice na exkrementy pre psíčkarov, vybavenie pre psov a učiť ľudí 

k poriadku  

 

- SEVAK - Vodovod Jedľová, problém v rámci čerpadiel. Ľuďom vysychá voda 

v studniach, bude treba riešiť vodovod do chýbajúcich častí Bánovej. Proces 

napojenia, podpisovať zmluvy o budúcich zmluvách (minimálne 75% domácností) 

 

- Riešiť s Mestskou políciou nepojazdné vraky áut a ich odtiahnutie z verejného 

priestoru 

 

- Odvodňovacie mreže, zanesené odvodňovacie , mriežky – pod tým je žľab – otázka 

údržby 

 

- Križovatka pri fackárni – riešenie 

 

- Kamenná ulica – jednostranný chodník, osvetlenie prechodu 

 

- Križovatka pri MŠ a ZŠ Bánová, osadiť ZNAČKY !!! 

 

 

 

 

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

 

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


