
 

 

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

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

Zápisnica č. 23/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 07. 06. 2016 v budove škôlky v 
Strážove 

 
Prítomní:  František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

 
Pripomienky občanov: 

Referovanie o minulej schôdzi. 
Zistiť, či peniaze, ktoré dostalo mesto za výrub zelene cca 1 mil.eúr sú 
lokalizované len pre Strážov. Zorganizovať stretnutie s prednostom MsÚ, 
vedúcim živ. prostredia a ved. ekonom. odboru a prizvať aj p. Korčeka 
v prítomnosti poslancov. 

- Autoumývarka Strážov – občania sú sklamaní postojom mesta, jednoznačne sú 
proti nej, neuznávajú, ža mesto stým nevie urobiť nič. 

- Vybudovať protihluková stenu od škôlky po Maracanu 
- Pri prechode pre chodcov pri cintoríneje vraj jama, keď chodia nákladné 

autá strašne to búcha, na semafóroch pri cintoríne nesvieti svetlo pre 
chodcov p.p. vypálená žiarovka – osloviť NDS 

- Prechod pre chodcov npri zástavke MHD Hričovská dať zrkadlo, aby chodci 
videli, či môžu prejsť, žiadajú aby tam semafóry fungovali 

- Od cintorína ku Shelke je súbežne s diaľ. privádzačom cesta - Hričovská, 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, ako je to možné,že v obytnej 
zóne sa vytvárajú firmy v rozpore s územným plánom – napr. fy Techplast? 

- Pri konečnej MHD (pri pomníku SNP) spraviť chodník – keď ľudia vystupujú 
z autobusu idú rovno do blata. 

- Občania žiadajú vytvoriť oddychové zóny, cyklotrasy, detské ihriská atď.  
- Hlavne cez sviatky a víkendy pp. Vypínajú semafóry cez dialničný prevádzač, 

ľudia majú problém prejsť na druhú stranu. 
- Spraviť chodník od škôlky na Bratislavskú ul. 
- Keď je zápcha v meste tak vodiči aút chodia cez Strážov, pričom vôbec 

nedodržujú dopravné predpisy, stáva sa to hlavne v piatky poobede, požiadať 
štátnu políciu o kontrolu. 

- Riešiť prechod pre chodcov pri zástavke MHD, je tam problém prejsť na druhú 
stranu (kde je protihluková stena(. 

- Kosenie trávy na cintoríne, dávať pozor na hroby, voda na cintoríne absentuje, 
opraviť buď nádrže alebo studňu, pri vstupe do cintorína v čase dážďa sa robí 
veľká kaluža, že sa nedá vojsť na cintorín. 

- Častejšie kosenie trávy – ochrana životného prostredia. 
- Velké pobúrenie je kvôli klubu dochodcov, lebo musia na stravu čakať vonku 

a nie vo  vnútri ako doteraz. Jednoznačne žiadajú aby klub viedol niekto zo 
Strážova. Občania žiadajú zachovať denné centrum a chcú sa stretnúť s vedúcou 
sociálneho oddelenia – petičný výbor 



- Občania žiadajú aby v celom úseku dialnič. privádzača bola obmedzená rýchlosť 
na 50km/hod. Pýtajú sa či musí dojsť k smrteľnému úrazu, aby sa kompetentní  
začali touto vecou zaoberať 

 
 

Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


