Požiadavky mestských častí mesta Ilava (z riadnych zasadnutí mestských výborov) rok 2019 - Mestská časť 2
ulice Medňanská, Skala, Jesenského a Slnečná

MSV

MJSS

MJSS

MJSS

Dátum
zadania
požiadavky

17.1.2019

17.1.2019

17.1.2019

Odhadované
finančné náklady v
EUR

Rozpočet/
klasifikácia

Realizácia predpoklad

Výstavba

900.000

Kapitálové a
bežné

2020-2021

zmena dopravy

Zmena dopravy na ulici Medňanská –zmena dopravyna
jednosmernú tz. zavedenie jednosmernej dopravy od ulice
Kalinčiakova –odkloniť dopravu na ul. Pivovarská -

Výstavba

9184,EUR - obj
dopravné značenie +
800E PD

bežné

1.8.2019

Požiarnici výzva

Obstaranie PD na rekonštrukciu aobnovu požiarnej zbrojnice v
rámci výzvy na poskytnutie dotácie MV SR v prvej polovici r. 2019.
PD musí byť vypracovaná a vopred nachystaná.Výška max.
dotácie zoštátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR je min. 5000,-€ a max. 30000,-€ najednu
pož. zbrojnicu. Dotáciesa poskytujú na rekonštrukciu, modernizáciu
a celkovúopravu budov hasičských zbrojníc. Vypracovanie celej
PD je možné urobiť aj cez projektanta z OV DPO Pov. Bystrica za
650,-EUR.

Výstavba

autob.zastávka

Autobusová zastávka –ul. Medňanská –ZŠZrealizovať opravu
zastávky vrátane vyčistenia okolia vtermíne do konca mesiaca
marec 2019, zaradiť do plán opráv aúdržby mesta Ilava.

Názov

Revitalizácia
vnútrobloku ul.
Medňanská

Popis požiadavky
vypracovanie projektovej dokumentácie na kompletnú obnovu a
revitalizáciu sídliskového vnútrobloku s:
- adaptáciou ubanizovaného prostredia na zmenu klímy, budovania
prvkov zelenej infraštruktúry, zavedením systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku a v neposlednom rade s
inovačnou technológiou na odvod vody vzniknutej z prívalových
dažďov
- obstaranie predmetnej PD v 2 polroku 2019 a zaradenie do
rozpočtu mesta Ilava

MJSS

17.1.2019

MJSS

Výmena smetných košov vMČ volebný obvod č. 2 –resp.zaradiť
tento volebný obvod do celkovej obmeny smetných košov vmeste
17.1.2019 smetné koše výmena Ilava (za predpokladu, že sa budú smetné koše obmieňať).
Žiadame mesto oinformáciu, kedy -vakom časovom horizonte
pristúpi Mesto kobnove smetných košov.

MJSS

Obstaranie projektovej dokumentáciena rekonštrukciu telocvične
základnej školy mesta Ilava umiestnenej na ul. Medňanská
(vrátane outdorových ihrísk patriacich ZŠ) apredložiť žiadosť
Rekonštr.telocvične onenávratnú dotáciuna rekonštrukciu telocvične podľa výzvy
MŠVVaŠ SR vtermíne a: PD do: konca mesiaca február 2019; b:
podľa vyhlásenia výzvy ministerstva, najneskôr do konca mesiaca
apríl 2019

17.1.2019

Zodpovedné

oddelenie mesta

TS

3.19

TS

Výstavba

kapitálová

2.19

Stav vybavenia
požiadavky/dátum

Vybavené

rekonštrukcia(obnova) mostu vsídliskovej časti Skala

výstavba

kapitálová

Zjednosmernenie ulica včasti Skala –dom č. 667 – od „rodiny
Čugových smer Prekop“

Výstavba

bežné

ZŠ Medňanská ulica –zabezpečiť opravy dier vplote a pravidelné
uzamýkanie športového areálu vo večerných hodinách + počas
oprava dier v plote
víkendov, požiadať ŠP okontrolu areálu vnočných hodinách
zdôvodu nevhodného zdržiavania sa mládeže

Šport.ref.DK

bežné

-Osadenie 2 retárd –stredná ulica časti Skala

TS

kapitálová

Orez smrekov na ulici časti Skala (dom č. 667)

TS

bežné

MJSS

17.1.2019

most Skala

MJSS

27.2.2019

jednosmerka Skala

MJSS

27.2.2019

MJSS

27.2.2019

spomaľovač

MJSS

27.2.2919

stromy orezanie

MJSS

MJSS

MJSS

MJSS

MJSS

27.2.2019

27.2.2019

17.4.2019

15.5.2019

19.6.2019

Požiadavka občana p. Petrovského (Skala): opravy komunikácie
od otoča medzi rodinné domy(medzi Tomanom a Štefanom),
osadenie zrkadlá, nakoľko zákruta pri rodinnom dome
Štefancových je neprehľadná a vybudovanie posedenia s prekrytím
oprava cesty Skala
FMO+TS+ Výst.
na trávnatej ploche na Otočí, nakoľko uvedená plocha sa využíva
ako ihrisko pre rodiny s deťmi./Začína po pravej strane 598 a končí
to 592 y pohľadu od Otoča a po ľavej strane 603 a končí to číslom
610.

knihobúdky

Vybudovanie knihobúdok a ním príslušných oddychových lavičiek
včastiach a: vnútroblok Medňanská, b: Jesenského c: Skala
Knihobúdky sú malé verejné knižnice pomocou knihobúdky je
možné dať druhý dych použitým časopisom či knihám.„Knihobúdka
a lavičky pre verejné čítanie.

vývoz odpadu

Plán vývozu odpadu TSM na rok 2019 –upraviť plán vývozu
odpadu pre oblasti so zvýšenou hustotou obyvateľstva počas
Vianočných aVeľkonočných sviatkov, tj. zaradiť do plánu vývozu
dátumy 23.12.2019 a20.4.2019 tj. zmiešaný odpad /nie triedený.
Súčasný stanovený plán nie je nastavený skutočnej realite
hromadenia sa odpadu, ale potrebám a voľbe TSM

Coop Jednota

P. Stratený požiadal o informáciu, v akom stave je odpredaj
budovy na Skale, patriacej do vlastníctva Coop Jednota. Táto
budova bola odpredaná súkromnej osobe spoločnosťou Jednota,
budova však stojí na pozemku mesta. P. Stratený vyjadril
poľutovanie nad tým, že táto budova bola vystavaná v minulosti
občanmi v akcii „Z“ na to, aby slúžila pre potreby MČ... Poslanci za
MČ 2 otvoria túto tému na najbližšom rokovaní MsZ.

Požiadavka: p. Bartošová predniesla na porade žiadosť p.
Kovalovej (BD Medňanská 520) o vyznačenie/označenie zákazu
parkovania áut na vjazde k bytovému domu a ku garážovým
Označenie zákazu
státiam vzhľadom na nerešpektovanie tohto prístupu
parkovania
zaparkovaním áut sa znemožňuje vzjazd; ústny prísľub vedúceho
oddelenia TSM a rozvoja o čo možno najskoršom riešení
požiadavky

DK+ KNIžNICA

siete vymenené

vybavené

kapitálová

bežné

TSM

FNM

TSM

Zasadnutie FNM dňa
7.8.2019 - opätovné
prednesenie
požiadavky a
aktualizácia
informácie

MJSS

MJSS

MJSS

19.6.2019

28.7.2019

2.8.2019

odvodnenie
kanalizácie
pokosenie trávy

získanie dotácie zeleň

Pokosenie trávy pred BD Medňanská 521; zabezpečiť odvodnenie
kanalizácie (požiadavka p. Huja)
pokosenie trávy - BD ul. Medňanská a SNP (nové domy) - mesto
vyzvať vlastníkov na odstránenie nadmernej buriny
zapojenie MČ 2 do grantového programu spoločnosti Slovnaft a.s. zelené oázy, podanie projektu o získanie 1000EUR na zlepšenie
životného prostredia

prednosta
burina
pokosená dňa
2.8.2019

oddelenie
výstavby a ŽP

Bartošová

1000

informácia
podaná
členom výboru
MČ 2 na

vybavené

príprava projektu

