
 

 

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

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

Zápisnica č. 29/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 13. 06. 2017 v budove škôlky v 
Strážove 

Prítomní:  František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
Hostia: Ing.Líška – prednosta MsÚ, Ing.Rolku – vedúci odboru dopravy MsÚ, 
Ing.Babalová – poverená vedením stavebného úradu MsÚ, Ing. Vidra – vedúci 
odboru životného prostredia, MP – vedená p.Juríčkom 
občania 

Pripomienky občanov: 
Na stretnutí poslancov s občanmi Strážova sa prejednávala zápisnica občanov 
Strážova zo stretnutia s OZ proti korupcii, nezávislými poslancami. Prednosta 
MsÚ Ing. Líška a vedúci jednotlivých odborov a príslušnici MP odpovedali na 
jednotlivé body zápisnice zo dňa 31.5.2017. Prikladám zápisnicu z tohto dátumu: 
 
ČIERNE STAVBY, ÚZEMNÝ PLÁN MESTA A JEHO (NE)REŠPEKTOVANIE 
Pán Ľudovít Kyška dlhodobo bojuje s čiernou stavbou v jeho susedstve. 
Predmetná stavbanemá stavebné povolenie, ale kolaudačné povolenie jej bolo 
vydané. Stavebné povolenie bolo súdom zrušené, ale stavba stojí. V Strážove 
vznikajú firmy tam, kde podľa územného plánu majú byť vedené budovy ako 
rodinné domy. Pán Kyška má znepríjemnený život touto stavbou (hluk, 
zatienenie, zníženie komfortu bývania atď.) 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
a) Požadujeme vysvetlenie, ako je možné, že stavba stojí a je skolaudovaná, keď 
jej bolo zrušené stavebné povolenie? Kto je za to z kompetentných zodpovedný? 
Ako má ďalej pán Kyška postupovať, ak on postupoval zákonne, súdy mu dali za 
pravdu, ale mesto nič nerobí pre to, aby sa naplnilo rozhodnutie súdu? 
b) Ako je možné, že vznikajú firmy tam, kde podľa územného plánu majú byť 
rodinné domy? 
(Pán primátor sa nechal počuť, že Územný plán je zákon!) 
 
2. DOPRAVA 
Dopravná situácia na Dedinskej ulici.Autá odbočujú do dediny z privádzača do 
zákazu a letia cez dedinu, po Dedinskej ulici,ohrozujú zdravie a život občanov, sú 
arogantní a bezohľadní. Policajné kontroly sú iba občasné, ale situáciu to 
nezlepšuje. Žiadali sme niekoľkokrát o riešenie situácie. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
osadenie značky Obytná zóna alebo slepá ulica, resp. iné riešenie (prosím, 
navrhnite) 
 
Dopravná situácia pred materskou školou 
V čase od 11,00 do 13,00 hod. počas pracovných dní parkuje pred MŠ veľké 
množstvo nákladných áut, ktoré tam chodia na obed do reštaurácie. Blokujú 
autobus MHD pri výjazde zo zastávky, učiteľky zo škôlky nemôžu chodiť s deťmi 



na prechádzku, nakoľko to ohrozuje ich zdravie a životy. Autá obťažujú občanom 
hlukom, výfukmi atď. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Navrhnúť riešenie pre túto situáciu, plus osadiť značku Pozor deti, Obytná zóna,      
doplniť prechod pre chodcov pred budovou MŠ, retardéry atď. 
 
Prechod cez štvorprúdovku na Prieložnej k zastávke č.29 
Nedá sa bezpečne prejsť z Prieložnej ulice cez štvorprúdovku na druhú stranu k   
zastávke MHD. Semafory tam nefungujú, treba doplniť tlačidlo na semafór. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
 
zabezpečiť bezpečný prechod cez cestu 
Nekryté zastávky MHD na privádzači a neudržiavané okolie zastávok. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
zakryť zastávky a udržiavať okolie v čistote, napr. kanály 
Nebezpečný úsek na privádzači pri cintoríne 
Namiesto značky max. rýchlosť 70 km na ceste 1/18, tam osadiť max. povolenú 
rýchlosť 50 km/h v smere od Žiliny na Bratislavu. Keď chodci stlačia semafór pri 
cintoríne, a autám naskočí červená, nedokážu to ubrzdiť, prechádzajú na červenú 
a ohrozujú život chodcov,stavajú sa tam dopravné nehody každú chvíľu. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
znížiť rýchlosť na 50 km/h a vyriešiť bezpečný prechod na druhú stranu cesty pre 
chodcov, napr. posunutím prechodu o 100m smerom od žilina, resp. iné riešenie 
(podchod, nadchod,....) 
Dopravná značka zákaz pre vozidlá nad 3,5 t na Hričovskej ulici. Na Hričovskej 
ulici je havarijná situácia, nakoľko po nej jazdia ťažkotonážne autá a ničia cestu, 
chodníky, miestna komunikácia nie je stavaná pre ťažkú nákladnú dopravu. 
Mesto schválilo osadenie značky pre zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 t na zasadnutí 
komisie dopravy a komunálnych služieb dňa 31.8.2016. Dodnes nebola značka 
osadená. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Takúto dopravnú značku bezodkladne osadiť. 
 
Miestne komunikácie v katastrofálnom technickom stave 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Rekonštruovať cesty v Strážove 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Urgentne riešiť vyššie popísanú dopravnú situáciu, a to systémovo a komplexne. 
Možno osloviť p. Čelka so žiadosťou o vypracovanie komplexnej štúdie návrhu 
riešenia. 
 
3. POZEMOK PRI CINTORÍNE 
Urbariát poskytol mestu pozemok pri cintoríne do nájmu,aby sa na tomto 
pozemku mohlo vytvoriť parkovisko pre návštevníkov cintorína, poprípade 
kaplnka, dom smútku atď. Urbárnici podpísali zmluvu, zaslali ju na podpis na 
mesto ešte v januári 2017, dodnes nik neposlal mestom podpísanú zmluvu späť 
urbárom. 
 



POŽIAVKA NA MESTO: 
Čo sa stalo s touto zmluvou? Prečo mesto túto zmluvu doteraz nepodpísalo, keď 
sa s urbármi na tomto nájme dohodli? 
 
4. REVITALIZÁCIA ZELENE AKO KOMPENZÁCIA ZA ZNIČENÉ ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 
Mesto Žilina dostalo 1 milión eur na revitalizáciu zelene ako kompenzáciu za 
zničené živ.prostredie v dôsledku výstavby diaľnice, konkrétne výsadbu zelene na 
pozemkoch mesta, ktorých je v Strážove ale málo. Výsadbu je možné realizovať 
aj na pozemkoch, ktoré má mesto v prenájme. Urbariát takýto pozemok poskytol 
pri zhorenej poľovníckej chate. Urbári dostali alibistickú odpoveď zo dňa 
28.4.2017 , kde mesto argumentuje smiešnymi dôvodmi typu, že tam nie je 
miesto na parkovanie, že výhľad na diaľnicu znižuje atraktivitu prostredia a 
podobné argumenty, ktoré neobstoja. 
 
POŽIADAVKA NA MESTO: 
Znova prerokovať túto možnosť s urbármi. Je absurdné, že tieto peniaze nie je 
mesto schopné pre Strážov aspoň čiastočne využiť! V dedine chýba oddychová 
zóna! 
 
5. IHRISKO 
Majiteľ pohostinstva pri Rajčianke vlastní pozemky pod športovým areálom 
a detským ihriskom. Inzeruje, že má záujem o odpredaj budovy i pozemkov. Pán 
Delinčák už kontaktoval odbor právny, aby mesto odkúpilo tieto pozemky, 
minimálne ten, kde je mesto v nájme a kde je detské ihrisko. V dedine nemáme 
iné detské športoviská, na futbalovom štadióne MŠK stojí zákaz vstupu!, tam sa 
naše deti žiaľ hrať nesmú, čo je ďalšia absurdita. 
 
POŽIADAVKA NA MESTO: 
Aká je aktuálna situácia ohľadom odkúpenia predmetného pozemku? 
Je detské ihrisko vedené na odbore telovýchovy a športu v sieti ihrísk a 
športovísk? Ak áno, je podľa zákona možné, aby majiteľ pozemku toto ihrisko 
zrušil? Ako by sa riešila náhrada? Mesto tam predsa investovalo 12 000 EUR! na 
jeho vybudovanie. 
 
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA MČ STRÁŽOV A ZOZNAM TOHO, ČO SA 
UŽ PRE STRÁŽOV VYKONALO 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Žiadame o predloženie podkladu, ktorý pojednáva o strategickom rozvoji našej 
mestskej časti, aké sú krátkodobé a dlhodobé priority rozvoja (športové 
zariadenia, zeleň, kultúrne vyžitie, dopravná obsluha atď. ) s konkrétnymi 
časovými údajmi ich realizácie. Zároveň žiadame o predloženie správy aktivít, 
ktoré mesto už pre našu MČ vykonalo, jednoducho povedané, čo sa pre Strážov 
konkrétne urobilo. 
 
7. ÚDRŽBA BREHU PRI RAJČIANKE 
Brehy pri Rajčianke nikto nekosí, vraj to nepatrí mestu, ale povodiu Váhu a tí sa 
to vôbec nestarajú. Zároveň mesto nečistí neporiadok po gaštanoch na jeseň na 
Lúčkach. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Žiadame, aby sa mesto dohodlo s Povodím Váhu na údržbe tohto brehu a 
vyriešilo čistenie komunikácií po týchto dvoch stromoch. 
 



8. ZAMETANIE A ČISTENIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCII A PRIĽAHLÝCH 
ULIČIEK 
Ulice a priľahlé uličky sa takmer vôbec nečistia. Prečo? Nákladné auta, ktoré 
jazdia na stavenisko diaľnice, znečisťujú a zaprašujú celú obec. V zime sa zase 
takmer vôbec neodhŕňa. My platíme také isté dane, ako ľudia v meste, máme 
právo na rovnaké služby. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Žiadame mesto o pravidelné zabezpečenie čistenia ulíc a priľahlých uličiek. 
Žiadame predložiť občanom harmonogram čistiacich prác, ktoré najatá firma 
mala a má vykonať v Strážove. Občanai Strážova si chcú odsledovať, či sa 
Strážov čistí podľa tohto harmonogramu. 
 
9. KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ZBER NA ZASTÁVKE PRIEHRADNÁ 
Kontajnery pri zastávke Priehradná sú umiestnené na nešťastnom mieste, ide z 
nich zápach a ľudia tadiaľ chodia okolo. 
 
POŽIAVKA NA MESTO: 
Nájsť vhodnejšie miesto, napr. cez cestu oproti pohostinstvu pri Rajčianksu, hneď 
pri moste je voľné miesto. 
 
10. ZÁPISNICE POSLANCOV 
Na stretnutia poslancov s občanmi väčšinou chodí len jeden poslanec. Zápisnice 
sú nevhodne koncipované, nedostávajú sa k nám od mesta uspokojivé odpovede 
na naše požiadavky. Dostávame alibistické odpovede typu “Napísali mi, povedali 
mi…”. Už nechceme počúvať, že sa niečo nedá a dostávať anonymné 
stanoviská. 
 
POŽIAVKA NA POSLANCOV p. DELINČÁKA a KOSU: 
Žiadame vypracovávať zápisnice v štruktúre: 
- Kedy bola požiadavka občanov vznesená 
- Obsah požiadavky 
- Kto z mesta ju rieši (názov odboru, meno kompetentnej a zodpovednej osoby) 
- Ako a kedy bola požiadavka vyriešená a ak nebola vyriešená, tak dôvod a návrh 
ďalšieho postupu. 
- Zápisnica bude vyvesená v dohodnutej lehote aj na informačných tabuliach v 
Strážove, aby k nej mali všetci prístup (nielen na webe mesta) 
Týmto žiadame zástupcov mesta, aby si naše požiadavky preštudovali a priniesli 
nám odpovede a návrhy riešení na naše požiadavky dňa 13.6.2017 na oficiálnom 
stretnutí občanov Strážova s mestom a poslancami p. Delinčákom a Kosom. 
 
 
Všetky tieto požiadavky boli na stretnutí prejednané, dohodnuté termíny 
plnenia a súčasne bude o nich referované na ďalšej schôdzi s poslancami. 

 
 
 

 
Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


