
 
 

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

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

Zápisnica č. 14/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 12. 04. 2016 v budove škôlky v 
Strážove 

 
Prítomní:  František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

 
Pripomienky občanov: 

Vraj mesto dostalo za Strážov odškodné za zhoršenú kvalitu bývania cca 1 mil.€, 
preto občania žiadajú aby sa tieto peniaze použili v Strážove na zlepšenie 
situácie ako v doprave, chodníky, parky, atď.... 

- Občania sa dopočuli, že vedľa cintorína má byť autobazár na urbárskom 
pozemku, na tom pozemku, ktoré mesto chcelo odkúpiť na rošírenie 
cintorína. Kedysi bol na tomto mieste uložený veľkokapacitný kontajner pre 
cintorín. Jednoznačne sú proti tomu. 

- 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, 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 

- Pri konečnej MHD (pri pomníku SNP) spraviť chodník – keď ľudia vystupujú 
z autobusu idú rovno do blata opraviť to napr. z fondu financií,  ktoré dostal 
Strážov za hlučnosť 

- Pri projekte cyklotrás na Bytču okolo Váhu treba rátať aj s chodníkom pre 
chodcov 

- Vymeniť okná na celej budove MŠ aj keď časť má na starosti Sociálny odbor. 
Občania právom hovoria,že to nie je dôvod, lebo v podstate je budova mestská 
a mesto by sa k tomu tak malo aj správať 

- 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 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 


