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

v ŽILINE 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 

 

Zápisnica č. 37/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 07. 09. 2017 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa 

                  Mgr. Branislav Delinčák 

                  Občania 

Program: Pripomienky občanov 

 

Vzdy na začiatok schôdze poinformovať o dianí v MČ 

 

1. Pri vyhni je vyvalená značka prechod pre chodcov. 

2. Jama na chodníku na námestí J.Bosca nie je opravená, poklop na kanáli pri penzióne 

tiež nie napriek osobnej obhliadke s vedúcim dopravy Ing. Rolkom. 

3. Obnoviť zástavku MHD na Hôreckej. 

4. Ulička z Mesačnej na námestie aspoň jedno svetlo. 

5. Žiadať ŠVP Piešťany o pravidelné kosenie brehov Rajčianky – aby nechodili divé 

svine, nevznikali čierne skládky odpadu a podobne. 

6. Osadiť rampy okolo Rajčianky – niektoré firmy tam nákladnými autami vyvážajú 

odpad. 

7. Chýba značka prechod pre chodcov na nám J.Bosca, bola tam, ale ju niekto odstránil. 

P.Mareš to nahlásil 2x na MP, a má aj číslo a ŠPZ auta, ktoré to spravilo. 

8. Pri kostole je vraj naklonený stĺp – pri p. Štafenovej – aby nespadol. 

9. Orezávanie stromov na námestí vraj bolo ale nedostatočné. 

10. Ul. Malinova – 30 km/hod., asfaltový koberec – smerom k Rajčianke. 

11. Na druhej strane Rajčianky prenajal urbár pozemok pre cvičisko pre psov ale oni tam 

spravili aj hotel, psy zavýjajú deň,noc, ruší to obyvateľov v blízkosti. 

12. Cintorín – je tam zoschnutá tuja treba ju vyrezať, na cintoríne sa nič nerobí, poplatky 

za hrobové miesta sa zdvihli,dokončiť oplotenie, občania majú pocit, že údržba 

cintorína je horšia ako keď ju mal v správe p. Francl. 

13. Investície, ktoré robí mesto by mali byť rozdeľované rovnomerne, aj na okrajové časti 

mesta. 

14. Cigáni, ktorí bývajú na námestí J. Bosca robia neporiadok, treba skontrolovať kde 

majú žumpu a pod. 

15. Pri križovatke pri Fackárni dať zákaz odbočenia doľava. 

 

 

                              Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 

 


