
 

 

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

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

Zápisnica č. 31/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 20. 09. 2016 v budove škôlky v 
Strážove 

 
Prítomní:  František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

 
Pripomienky občanov: 

Referovanie o minulej schôdzi. 
Zvýšiť počet kontajnerov na searovaný odpad na Hričovskej ceste. 

- Zvýšený výskyt divých svíň – chodia aj okolo Rajčianky – ľudia sa boja. 
- Čistenie brehov Rajčianky, aj samotného koryta, pri moste hlavne vyčistiť, možno 

aj preto divé svine. 
- Pri prechode pre chodcov pri cintoríne je vraj jama, keď chodia nákladné 

autá strašne to búcha, na semafóroch pri cintoríne nesvieti svetlo pre 
chodcov p.p. vypálená žiarovka – osloviť NDS – opakovaná žiadosť !!!  
hlavne cez víkend. Kontaktovať fy AZDS Stráňavy – p. Šugár. 

- Kosenie trávy na Priemyselnej a aj orezanie stromov, spraviť tam chodník pre 
chodcov 

- Prepadáva sa cesta pri zástavke MHD pri Maracane – strašne to búcha keď idú 
autá 

- Občania žiadajú na celom úseku privádzača 50 km/hod – pretože sa v podstate 
v tejto mestskej časti nič nerobí, chcú robiť nátlakové akcie, končiac až 
vyhlásením občianskej neposlušnosti. 

- Na Dedinskej ul. je autoopravovňa – po celom Strážove má vraj odstavené staré 
autá – pýtajú sa či ma dotyčný povolenú prevádzku.  

- Na Priemyselnej ul. namalovať a premalovať prechody pre chodcov. 
- Spraviť chodník od škôlky na Bratislavskú ul. 
- Nákladné autá pracujúce na výstavbe dialnice D3 chodia po obci velkou 

rýchlosťou. 
- Riešiť prechod pre chodcov pri zástavke MHD, je tam problém prejsť na druhú 

stranu (kde je protihluková stena(. 
- Kosenie trávy na cintoríne, dávať pozor na hroby, voda na cintoríne absentuje, 

opraviť buď nádrže alebo studňu, pri vstupe do cintorína v čase dážďa sa robí 
veľká kaluža, že sa nedá vojsť na cintorín. 

- Častejšie kosenie trávy – ochrana životného prostredia. 
 
 

Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


