
 

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

v ŽILINE 

 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr.Branislav Delinčák 

 
Zápisnica č. 19/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 24. 05. 2016 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. 

- Križovatka pri Drevenici – či by sa tam nedal spraviť prechod pre chodcov. 

- Fy Daster, ktorá berie smeti – povyberajú smeti z kontajnerov a zoberú len to čo sa im 

hodí a ostatné nahádžu späť do kontajnerov. 

- Ul. J. Závodského pri Rybárskom zväze- kanálová vpusť – je tam jama –treba ju 

zdvihnúť a je aj upchatá. 

- Oprava cesty okolo pošty 

- Rolnícka ul. – chodia deti zo školky do školy – aspoň po jednej strane chodník. 

- Upraviť plochu pod kontajnermi pri Drevenici, treba dať takéto kontajnery aj 

ku Fackárni – k Jednote, ale hlavne aby ich bol dostatok,minimálne na každom 

stanovisku 5 ks 

- Občania žiadajú Ing. Rolka, aby sa prišiel pozrieť na križovatku pri Drevenici, a aby 

bol prítomný aspoň jeden z poslancov 

- Konečne už doriešiť na ul. Na Zápletí dom p. Mráza – velký neporiadok, chalupy 

rozoberajú rómski spoluobčania, narúšajú stabilitu stavieb, ohrozuje to susedov, treba 

predvolať majiteľa nech s tým niečo robí. 

- Vyčistiť kanálové vpuste na dažďovú vodu, hlavne pri MŠ 

- Cesta Na štadión v oblúku pri Jednote padá zo strechy krytina na vozovku, ohrozuje 

chodcov aj autá – treba upozorniť na to majiteľa nehnuteľnosti. 

- Križovatka ul. Pod Vinicou a Na cintorín – ide pod cestou potok Bradová, treba ho 

vyčistiť, kopali v tom mieste cestu a skládku výkopu nechali na ceste – odstrániť. 

- Občania dali návrh aby mesto požiadalo majiteľov o výmenu pozemkov, aby sa mohli 

spraviť chodníky. 

 

                                         Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 

 

 

 


