
 

 

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

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

Zápisnica č. 39/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 12. 09. 2017 v budove škôlky v 
Strážove 

Prítomní:  František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
Hostia: MP – p.Juríček 
občania 

Pripomienky občanov: 
 
   Referovanie MP – p.Juríček 
1.Tlačítko na svetelnú signalizáciu cez prechod pre chodcov pri Maracane dať do plánu. 
2.Čistenie komunikácii – treba aby to niekto z mesta odkontroloval ich výkon a zároveň vyžiadať 
harmonogram čistenia. 
3.Po spustení D3 hneď spraviť meranie hluku na dialničnom privádzači. 
4.Obytná zóna na Dedinskej ul. – parkovanie povolené pre bývajúcich v tejto lokalite – napr. 
v Bytči to šlo, + dať na Dedinskú ul. sériu retardérov aby auto nenabralo rýchlosť /za príklad 
udávajú občania Tepličku, Mojš a i. 
5. Pri Shelke za Maracanou na druhej strane je zasypaný kanál – komu to patrí, kto sa má o to 
starať – fotodokumentáciu osobne odovzdá poslane Kosa vedúcemu dopravy životného 
prostredia. 
6. Občania chcú umiestniť na škôlku kameru, ktorá by brala priestor pred školkou. 
7. Tam kde je detské ihrisko – je vraj pod ním umiestnená kanalizácia a iné rozvody, malo by tam 
byť vecné bremeno – SEVAK by si to mal skontrolovať, dávame podnet na stavebný úrad aby 
majiteľ tam nerobil žiadne úpravy, kontajnery, skládky a podobne. 
8. P. Kyška sa chce stretnúť s p. primátorom – požiadal p. Delinčáka o sprostredkovanie. 
9. Premaľovať prechody pre chodcov pri Shelke pri Rajčianke smerom cez Priemyselnú 
a privádzač. 
10. Mesto žiada dane od urbáru za pozemky ktoré užíva ono – napr. cintorín, pod cestami a pod., 
p. Korček to označil za bordel. 
11. P. Korček chce vidieť zmluvu s fy., ktorá opravovala škôlku, ďalej faktúry a rozpis prác, ktoré 
spravila na škôlke. 
12. P. Adamcová sa sťažovala na fy., ktorá reknštruoval škôlku z pozície predsedu rady školy. 
13. Dialničný privádzač – chodník pri ceste asi v úrovni cca 100 m smerom k Blave na strane 
smerom do Žiliny – treba orezať stromy, kríky a pod. 
14. P. Korček – nesúhlasí s návrhom projektu dopravného riešenia pred škôlkou, lebo nie je 
trvácne a navrhuje len vodorovné dopravné značenie a v spojitosti s kamerou na škôlke by 
vyriešilo problém s parkovaním nákladných aút a iných pred škôlkou. 
 

 
 

 
Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


