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

v ŽILINE 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 

 

Zápisnica č. 28/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 08. 06. 2017 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa 

                  Mgr. Branislav Delinčák 

       Ing. Mokrý – vedúci dopravy na ŽSK 

                  Občania 

Program: Pripomienky občanov 

 

Vzdy na začiatok schôdze poinformovať o dianí v MČ 

 

1. Pozvať vždy na začiatok schôdze príslušníkov MP – tesne pred schôdzou príslušnici 

MP telefonovali poslancovi Kosovi, že sa nemôžu dostaviť na schôdzu. 

2. Ing. Mokrý referoval o križovatke pri fackárni, ktorú rieši ŽSK a ukázal občanom 

plány a načrtnuté riešenia. Celá križovatka je riešená v spolupráci so ŽU. 

3. Obnoviť zástavku MHD na Hôreckej. 

4. Oprava výtlkov na Lesnej ul.,Osvety, Orlík. 

5. Znova začali chodiť ťažké kamióny s drevom okolo škôlky a školy na Družstevnú a do 

píly. Komunikácie nie sú na to stavané – častejšie kontroly MP a tvrdo to 

sankcionovať. 

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. Osloviť majiteľa píly, aby čistil cestu, ktorú špiní – je tam veľa blata, resp. upozorniť 

urbárske spoločestvo v Bánovej, ktoré mu prenajalo pozemok, aby to riešil. 

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

11. Občania sa sťažujú, vraj došlo k 7 násobnému zvýšeniu poplatkov za hrobové miesta 

a pýtajú sa prečo. 

12. Agrodružstvo Bánová vraj prenajalo cestu pre stavbu dialnice. 

13. Ul. okolo bývalej družiny z námestia J.Bosca na Mesačnú – vysypať aspoň asfaltovou 

drťou, resp. makadamom. 

14. Oprava prepadliska na námestí J.Bosca 

15. Na námestí J. Bosca – odvodňovací žľab 

16. Riešiť konečne už čistenie brehov Rajčianky a Bitarovky. 

17. Údržba cintorína – pozvať na ďalšiu schôdzu zástupcov Žilbytu. 

 

 

                              Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 

 


