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

v ŽILINE 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 

 

Zápisnica č. 29/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 08. 09. 2016 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa 

       Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 

Program: Pripomienky občanov 

Vzdy na začiatok schôdze poinformovať o dianí v MČ 

Kosenie trávy častejšie – na cintoríne, upratať ho, čo s tzv. márnicou – je to drevená búda, 

chátra to, buď to opraviť alebo zbúrať, dokončiť oplotenie cintorína z hornej strany – chodí 

tam divá zver, doriešiť aj velkoplošný kontajner – chodia plniť firmy odpadom,oriezka 

stromov na cintoríne.  

Po pravej strane námestia J.Bosca nie je voda, treba ju urgentne spraviť a následne tú stranu 

vyasfaltovať žiadosti obyvateľov odovzdá poslanec Kosa 2. Viceprimátorovi Mgr. Trnovcovi. 

Ihrisko za kostolom – je tam šmyklavka pre deti, ktorá je odtrhnutá – opraviť – navhodnejšie 

by bolo keby to mesto prebralo pod svoju správu.. 

Dat zábrany okolo nového parku - jazdia tam motorky, nakolko sa tam hrajú deti musí sa 

udržiavať – kosiť, atď... 

Pri večierke pri Potôčku je diera – treba to spraviť 

Diviaky už chodia po celej Bánovej – v areáli ZŠ, škôlky, Družstevná ul.,okolo Rajčianky až 

na Kamennú ul. 

Neporiadok okolo Rajčianky – vyzvať ŠVP Piešťany aby udržiaval brehy v poriadku  

Mesto by sa malo zamerať na výstavbu diaľnice, lebo všetko odvodnenie je zvedené do 

potoka Bitarovka, ktorá môže vytopiť Bánovú – treba to riešiť teraz a nie až keď bude 

neskoro.  

Požiadavka niektorých občanov aby MHD č.21 chodila okolo stanice ale iní to zavrhli.  

Požiadavka aby občania prímestský častí mali viac poslancov, minimálne každa časť jedného. 

Navrhnúť poľovníckému zväzu vytvorenie obory kvôli diviakom. 

Poslat VPP na cintorín opravovať chodníky a kontrolvať ich prácu. 

Vysporiadať pozemky pod chodník smerom na cintorín. Ľudia by radi predali a konečne ho 

spraviť. 

Poklop na kanál pri jednote na námestí J. Bosca. 

Už asi 2 týždne nevyvážajú plasty. 

Občania nesúhlasia s vyrezaním hory Stoška. 

Starať sa o predaný pozemok bývalej družiny – je to zarastené. 

Orezať stromy na námestí J.Bosca – konáre idú do elektrického vedenia. 

Občania bývajúci pri ihrisku sa pri akciách poriadaných na ihrisku sťažujú na: hluk, 

parkovanie aút, atď... 

 

 

                              Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 



 


