
 

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

v ŽILINE 

 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr.Branislav Delinčák 

 
Zápisnica č. 27/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 06. 09. 2016 v budove ZŠ 

Závodie 

Prítomní: Kosa František  

      Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 

Pripomienky občanov: 

- Referovanie o predchádzajúcej zápisnici a informácia o tom čo sa má následne 

spraviť. 

- Občania sú proti zrušeniu kontajnerov pri Drevenici – malo by saurčiť iné miesto a až 

potom zrušiť stojisko pre kontajnery pri Drevenici. 

- Zvýšiť počet kontajnerov pri škole. 

- Plynári rozkopali Strážovskú cestu, Cesta pod jarkom a nedali to do pôvodného stavu. 

- Na pozemok p. Mráza – ul. Na zápletí – robí sa tam smetisko, zgrupujú sa tam mladí 

ľudia – fetujú? 

- Rolnícka ul. a Západná – chodia deti zo školky do školy – aspoň po jednej strane 

chodník – event. dať tam jednosmernú ulicu. 

- Prechod pre chodcov na Kvačalovej ul. a k cintorínu – kedy sa už konečne bude 

robiť, či sa čaká kým tam niekoho nezabije a kto potom bude za to zodpovedný 

!!! Je to cca 50 m. Občania nesúhlasia s plánovaným riešením a poslanci sa nimi 

stotožňujú. 

- Ul. Pod Sadom, Západná znížiť rýchlosť,riešiť na nich aj splaškovú kanalizáciu, dať 

tam mriežkované vpuste do kanála. 

- Konečne už doriešiť na ul. Na Zápletí dom p. Mráza – velký neporiadok, chalupy 

rozoberajú rómski spoluobčania, narúšajú stabilitu stavieb, ohrozuje to susedov, treba 

predvolať majiteľa nech s tým niečo robí. 

- Vyčistiť kanálové vpuste na dažďovú vodu, hlavne pri MŠ – 2 ks. 

- Prechod pre chodcov pri Fackárni – osadiť takú značku ako pri križovatke a riadne ho 

nasvietiť, event. Dať tam osvetlenie do cesty. 

- Ul. J.Závodského dať rýchlosť 40km/hod k metrologii – pred zástavkou. Teraz je 

umiestnená za zástavkou a prechodom pre chodcov. 

- Občania dali návrh aby mesto požiadalo majiteľov o výmenu pozemkov, aby sa mohli 

spraviť chodníky. 

- Uvažovať o elektronickým meračoch rýchlosti, prípadne osadiť tam retardéry – 

Kvačalova, Pod Vinicou – vraj sa tam robia preteky na autách v neskorých večerných 

hodinách. 

- Vyčistenie brechov Rajčianky – tlačiť na VHP Piešťany. 

- Občania by boli ochotní odpredať pozemky pod cestami a chodníkmi a za ušetrené 

peniaze opraviť existujúce v Závodí. 

 

                                         Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 



 

 

 


