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

v ŽILINE 

 
 

Poslanci: 

František Kosa 

MUDr. Ľubomír Bažík 

 

 
Zápisnica č. 25/2012 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 08. 11. 2012 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa  

       MUDr. Bažík – ospravedlnený – pracovné povinnosti 

                  Občania 

 

Program: 

 

Pripomienky občanov 

1. Súkromná firma pri vyhni smerom k píle si robí parkovisko v parku – autá parkujú 

na tráve – preveriť MP – ráno okolo 8,00 hod.. 

2. Stará vyhňa – havarijný stav – hrajú sa tam deti, môže to spadnúť a spôsobiť úraz. 

Nutné doriešenie – opakovaná žiadosť.  

3. Pri hostinci p. Sýkoru /pri vyhni/ v čase dažďov stojí na ceste voda – nie je tam 

chodník – vyspadovať cestu. 

4. Žiadosť občanov o zhotovenie chodník na ul. K cintorínu, event. začať robiť projekt 

na jeho zhotovenie. Na konci ulice sú podniky, chodia nákladné autá 

a kamióny.Smerom k cintorínu ostala ešte jedna jama – vyasfaltovať. 

5. Kontrola MP na detskom ihrisku za kostolom hlavne vo večerných hodinách – 

zhlukujú sa tam výrastkovia – robia neporiadok. Bolo by vhodné dať tam svetlo – 

jedno za kostol, druhé k volejbalovému ihrisku. Nakolko sa tam zdržujú mladí ľudia 

treba tam dať dva koše na smeti. 

6. Od kostola ulička smerujúca k Rajčianke chodia tam aj nákladné autá – dať tam 

obmedzenie –jednosmerná ulica. 

7. Na námesti Bosca orezať moruše. 

8. Pri večierke dať zákaz parkovania a státia – hlavná ulica –bezpečnosť chodcov – 

autá stoja na chodníku. 

9. Oprava zábradlia na lavičke cez Rajčianku pri Kinekuse. 

 



 

10. Na námestí Bosca sú vraj umiestené kontajnery ,do ktorých vozia odpad aj cudzí 

ľudia, nechávajú neporiadok. 

     11. Orezanie stromov na cintoríne – môžu poškodiť pomníky 

     12. Stĺp na rozhlas  na ul. Oslobodenia ide spadnúť môže poškodiť oplotenie aj dom 

/č.d. 8/ . 

    13. Žiadosť TJ Jednota Bánová o finančný príspevok z pohot. Fondu poslancov na 

ukončenie jesennej časti futbalového ročníka. 

Predseda: František Kosa 

Sekretár: MUDr. Ľubomír Bažík 

 

 


