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

v ŽILINE 
 
Poslanci: 
František Kosa 
Mgr.Branislav Delinčák 
 
 

Zápisnica č. 11/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 16. 06. 2015 v budove ZŠ 
Závodie 

 
 

Prítomní: Kosa František  
      Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 
 
Program: 

1. Pripomienky občanov 

- Ul. Pod Vinicou dať retardéry, značku zákazu vjazdu nákl. vozidiel dať na Kvačalovú 
ul. pred križovatkou s ul. Pod Vinicou, častejšie kontroly na tejto ul. MP aj štát. 
políciou 

- Autá parkujú v križovatke pri mäsiarni – neprehľadná križovatka – opakovaná 
sťažnosť 

- Západná ul. - jednosmerka  
- Dať vyčistiť potok Bradová cez VPP 
- Zberné koše na námestí neporiadok dať ich napr. k hasičskej zbrojnici 
- Rekonštrukcia kanalizácie na Školskej ul. – dať do investičného plánu – vytápa rod. 

domy 
- Oprava ul. V. Ottmayera. 
- Pod Rondlom vytápa podchody – požiadať VÚC o opravu. 
- Školská ul. – aspoň na jednu stranu dať zákaz státia 
- Pod Rondlom rozdeliť dopravu – PP a Rajec, aby sa lepšie schádzalo z Rondla 
- Pokosiť pri fackárni 
- Oprava cesty  ul. Nábrežie Rajčianky smerom od Drevenice k štadiónu – aspoň 

vysypať na konci ul. asfaltovú drť – sú tam velké jamy cca 3-4domy. 
- Opakovane žiadané – ul. Na Zápletí – p. Mráz – neporiadok. 
- Žiadať od štát. polície častejšie meranie rýchlosti na ul. J.Závodského 
- Častejšie kosenie trávy – park J. Závodského 
- Urýchlene opraviť chodník na ul. Školská aspoň na jednej strane – chodia deti do 

školy. 
- Chodník na ul. Pod Sadom. 
- Oprava mostu pri Fackárni 
- Križovatka na námestí – kruhový objazd 
- Chodník z Hájika do školy 
- Výjazd z ulice pri škôlke na ul. J.Závodského rozšíriť 
- Občania sa pýtajú prečo je údržba zelene tak slabá – žiadajú nápravu 
- Kamerový systém pri ZŠ 
- Oprava ul. K cintorínu a aspoň na jednej strane chodník 



- Pri Rajčianke dať koše pre psíčkarov 
- Kedy budú robiť plynári prípojky – kvôli tomu sa nezalievajú jamy 
- V celom závodí pozalievať jamy 

 
                                         Predseda: František Kosa 
                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 
 
 
 
 


