
 

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

v ŽILINE 

 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr.Branislav Delinčák 

 
Zápisnica č. 13/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 18. 04. 2017 v budove ZŠ 

Závodie 

 

Prítomní: Kosa František  

      Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 

 

Pripomienky občanov: 

 

- Referovanie o predchádzajúcej zápisnici a informácia o tom čo sa má následne 

spraviť. 

- Ul. Orlík je neúmerne zaťažovaná autami, ktoré obchádzajú križovatku pri Fackárni 

/ul.Hôrecká, Žitná, Oslobodenia/. P.p. občania, korí bývajú na tejto ul. vysypávajú na 

ňu klince – kontroly MP. 

- Závodského ul. – okolo pošty – spraviť chodník, sú tam veľké kaluže, ľudia nemajú 

kade chodiť len po ceste, to isté aj na ul. Pod Sadom 

- Oprava kríža na námestí pri Jednote – je to pomník padlým Závodcom v I. svetovej 

vojne.Na ul. K cintorínu zvýšiť počet kontajnerov na separovaný odpad 

- Oprava pomníka v parku na ul. Závodského – pomník obetia II. Svetovej vojny a SNP. 

- Chýbajú kontajnery v dolnej časti Závodia, treba nájsť dáke miesto, lebo boli dve 

miesta zrušené – pri ihrisku a pri Drevenici. 

- Prechod pre chodcov na Kvačalovej ul. a k cintorínu – kedy sa už konečne bude 

robiť, či sa čaká kým tam niekoho nezabije a kto potom bude za to zodpovedný 

!!! Je to cca 50 m. Občania nesúhlasia s plánovaným riešením a poslanci sa nimi 

stotožňujú. 

- Ul. Na štadión chodia autá veľkou rýchlosťou 
- Vyčistiť kanálové vpuste na dážďovú vodu pri škôlke a v podstate po celom Závodí. 

- Na cintoríne hlavný kríž opraviť – tento rok vraj bude 100 rokov, čo ho postavili 

- Prechod pre chodcov pri Fackárni – osadiť takú značku ako pri križovatke a riadne ho 

nasvietiť, event. dať tam osvetlenie do cesty – nedostali sme odpoveď. 

- Ul. J.Závodského dať rýchlosť 40km/hod k metrologii – pred zástavkou. Teraz je 

umiestnená za zástavkou a prechodom pre chodcov – nedostali sme odpoveď. 

- Pri Fackárni je malý domček kde predávali cez letné mesiace pivo, teraz tam nie je 

nič, zdržujú sa tam bezdomovci a pod., robia velký bordel 

- Občania žiadajú údržbu potoka Bradová, lebo ich vytápa 

- Namontovať fotopascu na námestí ku krížu 

- Opraviť Krížnu a Bočnú ulicu – sú tam veľké výtlky, event. dať tam nový koberec. 

- Ostrihať stromy na ul. M.Benku. 

 

                                         Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 



 

 

 


