Zápisnica zo zasadnutia Mestského výboru NsP Ilava zo dňa 29.11.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

V úvode bolo zhodnotené plnenie všetkých predchádzajúcich požiadaviek mestského
výboru za rok 2016 zo zasadnutí, ktoré sa konali v dňoch 25.02.2016, 16.06.2016
a 12.09.2016.

Požiadavky mestského výboru zo zasadnutia, konaného dňa 25.02.2016:
a) informovať predstaviteľov predajne „Lidl“ o nesprávnom osadení informačnej tabule
s názvom „Lidl“, ktorá je umiestnená tesne pred priechodom pre chodcov, vo výške približne
170 cm, pričom bráni chodcom vo výhľade na cestnú komunikáciu pred vstupom na priechod,
-nezrealizované
b) informovať majiteľov firmy SESTAV s. r. o. o tom, že reklamný pútač „SESTAV
s. r. o.“, ktorý je umiestnený na oplotení firmy, bráni vo výhľade vodičom odbočujúcim
z kruhového objazdu na ul. J. L. Bellu,
-nezrealizované
c) informovať majiteľov rodinného domu (výjazd z ul. Hviezdoslavova na ul. Štúrovu),
kde na oplotení rodinného domu je umiestnená zelená tkanina a bráni vo výhľade vodičom
vchádzajúcim na ul. Štúrovu,
-nezrealizované
d) preveriť stav narušenia cesty na ul. Pivovarská 410 - most v smere Zberné suroviny,
kde dochádza k zadržiavaniu dažďovej vody a súčasne riešiť situáciu s odvedením stojacej
dažďovej vody na ul. Pivovarská od firmy „VH TECH“ po Zberné suroviny,
-nezrealizované
e) apelovať na majiteľov rodinných domov na ul. Pivovarská, ktorých kríky a stromy zasahujú
do chodníka, aby tieto upravili.
-zrealizované

Požiadavky mestského výboru zo zasadnutia, konaného dňa 16.06.2016:
a) častejší vývoz komunálneho odpadu zo zberných nádob v letných mesiacoch,
-nezrealizované
b) odstránenie stĺpu elektrického vedenia z chodníka na ul. Štúrova (vedľa objektu bývalého
pivovaru), aby chodci nemuseli schádzať z chodníka na cestu,
-nezrealizované
c) zabezpečiť osadenie dopravnej značky P2 „Stoj, daj prednosť v jazde“, výjazd
na ul. Pivovarská od MŠ, ktorá tam chýba už dlhšiu dobu.
- z r e a l i z o v a n é po 3 mesiacoch

Požiadavky mestského výboru zo zasadnutia, konaného dňa 12.09.2016:
návrhy na investície:
a) upraviť priestor komunikácie určenej pre chodcov, prípadne i parkovacích miest
pred reštauráciou „KOZA“ na ul. Pivovarská - rozbitý povrch (betón),
- čiastočne z r e a l i z o v a n é
b) upraviť priestor komunikácie určenej pre chodcov a časť cesty pred skladom „Ovocia
a zeleniny“ - oproti pekárni na ul. Pivovarská,
-nezrealizované
c) rozšíriť objekt ZUŠ Ilava o priestor nevyužitého susediaceho objektu po PZ a výrazne
tak napomôcť aktivitám v rámci ZUŠ Ilava,
-nezrealizované
d) upraviť príjazdovú cestu k objektu ZUŠ Ilava, vrátane vybudovania chodníka
a ochranných zábran pri pekárni na ul. Pivovarská,
- čiastočne z r e a l i z o v a n é
e) upraviť priestor oproti pohrebníctvu - pri potoku komunikáciu vyasfaltovať, plot opraviť priestor je pri hlavnej ceste oproti novému chodníku (vyzerá to ako na smetisku),
-nezrealizované
f) doplniť priestor pred panelákmi na ul. Štúrova o lavičky na sedenie (požiadavka daná
obyvateľmi uvedenej lokality),
-nezrealizované
g) vymeniť podklad detského ihriska na ul. Štúrova, prípadne aj v iných častiach mesta ten súčasný je už nefunkčný (zvoliť iný druh podkladu - napr. kamienkový podklad a pod.)
-nezrealizované
Podnety a otázky uvedené v zápisnici zo dňa 12.09.2016:
a) realizácia plavárne v meste? - bez spätnej väzby
b) nedá sa zrealizovať kino v Dome kultúry? - bez spätnej väzby
c) v akom štádiu je výstavba Zimného štadióna p. Jakúbkom? - mesto mu predalo pozemok,
realizuje sa to?, - bez spätnej väzby
d) poľná cesta na Klobušice od Zberných surovín - na poľnej ceste sú kopy betónu a asfaltu,
čo výrazne zhoršilo prejazd autom, - v štádiu riešenia
e) osadiť dopravnú značku P2 „Stoj, daj prednosť v jazde“, výjazd na ul. Pivovarská
od MŠ, ktorá tam chýba už dlhšiu dobu. - z r e a l i z o v a n é

Mestský výbor ďalej diskutoval o fungovaní Nemocnice s poliklinikou v Ilave,
ktorá k 30.11.2016 zruší interné oddelenie, pričom na mieste interného lôžkového oddelenia
vznikne oddelenie pre dlhodobo chorých s tým, že nemocnica sa bude špecializovať
na následnú zdravotnú starostlivosť, na jednodňovú zdravotnú starostlivosť, špeciálnu
ambulantnú starostlivosť a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.

Podnety a otázky:
a) v akom štádiu je výstavba Zimného štadióna p. Jakúbkom? - mesto mu predalo pozemok,
realizuje sa to?
b) aký je zámer s budovou terajšej Obchodnej akadémie do budúcnosti?

V Ilave dňa 29.11.2016

Mgr. Peter Lukáč v. r.

