
 

 

 

MESTSKÝ VÝBOR č. 7 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota 
pri MZ v ŽILINE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poslanci: 
František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 

 
Zápisnica č. 25/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 01. 12. 2015 v budove 

škôlky v Strážove 
 
Prítomní:  František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

Pripomienky občanov: 
- Čistenie brehov a koryta Rajčianky – podľa prísľubu sa malo začať tento rok 
- Rozhlas – nepočuť na ul. Agátova Hričovská, za diaľ. Privádzačom vôbec 

nefungule 
- Agatova ul. – kontajnery na separovaný zber, hlavne na sklo 
- Žiadajú, keď sa má vypnúť elektika,tak nech ju vypnú – napr. mala byť vypnutá 

škôlka –rodičia si vzali dovolenky a elektriku naskoniec nevypli 
- Kontrola MP a štátnej polície v piatky obchádzajú autá kolóny a chodia cez 

Strážov, pričom vôbec nedodržujú rýchlosť 
- Pri Shelke pri moste dať semafory na prechode pre chodcov 
- Cestárska ul. – vodiči MHD  na zástavke na znamenie zastavia aj 20 m za 

zastávkou, dať tam semafóry, lebo sa obyvatelia nemôžu dostať na zastávku – 
preto aj úbytok cestujúcich 

- Priemyselná ul. – aspoň na jednu stranu chodník pre chodcov 
- Častejšie meranie rýchlosti na diaľ. Privádzaži, event. Dať tam stacionárny radar 
- Ul. Prieložná a Bukovinská, ktoré sú napojené z Hričovskej ul.býva často 

odstavené voda – žiadať od SEVAK-u, aby dal občanov aspoň vedieť kedy bude 
voda odstavená 

- Od cintorína ku Shelke je súbežne s diaľ. privádzačom cesta, ktorá je úzka, 
vytvárajú sa tam firmy /obytná zóna/, ktoré sú zásobované aj kamiónmi a aj tam 
parkujú, nedajú sa obísť, dať tam zákaz státia – p. Delinčákdá aj nákres Ing. 
Rolkovi 

- V strede Dedinskej ul. je autoservis – obytná zóna – parkujú tam autá, nedajú sa 
obísť, znečisťujú životné prostredie 

- Občania sa pýtajú za výrub stromov pri stavaní D3 malo dostať mesto peniaze , 
ktoré by mali byť vrátené do danjej lokality – kde a na čo sa použijú tieto 
peniaze? 

- Pamätník pri škôlke postavili občania Strážova v akcii Z na pamiatku SNP 
 

Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


