
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Závodie 
 

Dátum konania: 02.07.2019 o 17:00 v ZŠ Závodie 

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

 

Prítomných občanov Závodia: 19.  

 

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:  

 

- Nefungujúci rozhlas – nepočuť, konkrétne v Závodí na uliciach – Školská (15), Na 

Zápletí, Ferka Urbánka, Strážovská, Závodského, Pod Vinicou, Pod Jarkom, 

Dieňová, Potočná, Pod Sadom, Mládežnícká, Krížna, Nábrežie Rajčianky 

 

- Na Zápletí – drogy, čierne skládky, diviaky (pán MRÁZ, veľmi zanedbaný 

a nebezpečný dom, treba tam nájsť riešenie, hygienické riziko) 

 

- Oznam – zopakovať hlásenie 2 razy za sebou, starší občania nepočujú 

 

- Zlý výber frekvencie oznamov, zlý výber pesničiek – zmeniť 

 

- Pod Hradiskom – cyklochodník, zistiť, kadiaľ bude trasa cyklochodníka, ukázať 

občanom trasovanie, cesty a ulice, ktorých sa to dotýka (odbor investičný + doprava)  

 

- Výtlky, zlé spravená dopravná údržba – Na Zápletí, veľké jamy, steká to do záhrad 

občanov 

 

- Park Závodie – stromy, kedy bude hotový, je toto finálny stav? Občania komentovali 

cenu – všetko však išlo cez verejné obstarávanie v minulom volebnom období - egov, 

všetky faktúry a zmluvy sú verejné 

 

- Označenie ulice Juraja Závodského – chýba tabula označenia ulice „Závodského 

cesta“ – od mosta je ulica J. Závodského  

 

- Smerové tabule, ako sa ide na futbalové ihrisko, príp. ako sa ide do školy, ľudia sa na 

to pýtajú  

 

- Prechod pre chodcov pri križovatke, kríž závodie, počas dopravnej špičky je tam 

ťažko prejsť cez cestu 

 

- Kruhový objazd – pri Kríži, bol by tam podľa obyvateľov vhodný, tu však opäť 

potrebujeme dopravné posúdenie celého územia Závodia 

 

- Občania niektorých ulíc by boli za spoplatnené parkovanie, vymedzenie parkovacích 

miest a sprejazdnenie ciest 



 

- ZŠ – keď máte trvalý pobyt, musí ho prijať (na základe školského obvodu, kritérium 

prijatia - ulica) , MŠ – nemajú škôlkarské obvody. Škôlka v Závodí – Závodčanov 

prijímať prioritne, zákon a ani VZN toto neprikazuje a neupravuje, vie mesto Žilina 

v tomto niečo spraviť? 

 

- Škôlka Závodie – cca 1 rok opravy, treba doriešiť kanalizáciu a doriešiť čo v čase 

s deťmi, kde budú prerozdelené, keď bude prebiehať rekonštrukcia? 

 

- Detské ihrisko otvoriť pre verejnosť a deti v rámci poobedných hodín podľa osobitnej 

dohody, nastaviť systém kontroly 

 

- Diviaky : spraviť poriadky, ráno o 8:00, keď deti išli do školy, sa diviaky prechádzajú 

po ceste, treba upovedomiť poľovný zväz a skontrolovať vykosenie a zlikvidovanie 

krovín pod Hájikom. Návrh občana - Diviačia JEDNOTKA, prídu, uspia a odvezú 

preč. 

 

- Osadenie retardéra na ulici Školská a iné ulice, popod Poštu. Dôvod? Neskutočne 

rýchlo tam chodia vodiči 

 

- Kontajner na ošatenie (HUMANA, biely), Pod hradiskom – pod vinicou, chodia tam 

ľudia v noci vyberať veci, treba ho odstrániť preč 

 

- Cintorín – schody, ŽilByt, Závodský cintorín treba opraviť a spraviť chodníky a nové 

hrobové miesta 

 

- Výročie SNP, či sa to nevyčistí, park keď sa opravil – bolo by to vhodné 

 

- Zákaz prejazdu Nákladnej dopravy – cez Škultétyho, prejazd ZAKÁZANÝ, dnes 

chodí nákladná doprava cez ZÁVODIE a poškodzuje to domy, nebezpečné pre 

občanov, deti zo škôlky aj školy 

 

- Treba opraviť osvetlenie na Nábreží Rajčianky, nesvietia svetlá. Výzva k pravidelnej 

údržbe a priebežnej výmene a oprave osvetlenia, Stĺpy – ŽIVO, žilinské verejné 

osvetlenie  

 

- Treba osadiť nový kôš na PLASTY na Závodskom cintoríne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


