
 

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

v ŽILINE 

 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr.Branislav Delinčák 

 
Zápisnica č. 23/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 24. 11. 2015 v budove ZŠ 

Závodie 

Prítomní: Kosa František  

      Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 

Hostia:    Zástupcovia DPMŽ-Ing. Šimko, Ing. Kováčová 

Program: 

- Zástupcovia DPMŽ informovali občanov čo DPMŽ môže spraviť a čo si mesto musí 

objednať – t.z. kompetencie mesta a DPMŽ. 

- Otázky na zástupcov DPMŽ – grafikon MHD, osadenie zastávok , boli prisľúbené, že 

sa budu riešiť 

Pripomienky občanov: 

- Konečne už spraviť prechod pre chodcov pri cintoríne 

- Chodník pre chodcov od DPMŽ až na sídlisko Hájik ako bolo plánované v pôvodnom 

projekte 

- Ul. Samuela Simona -vyasfaltovať. 

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

zdvihnúť 

- Oprava cesty okolo pošty 

- Za mostom pri Drevenici smerom do mesta je jama – v čase dažďov je tam veľká 

kaluža – chodci musia chodiť po ceste- stačí tam dať kanálovú vpusť a odviezť do 

Rajčianky 

- Križovatka ul. Hôrecká a Školská trčia na chodníku káble z verejného osvetlenia –to 

isté ja na križovatke ul. Mládežnícka a Školská 

- Oprava ul. V. Ottmayera. 

- Riešiť rozhlas v Závodí 

- Potok Bradová – vyčistiť koryto ale hlavne skruže pod cestami, lebo sú čiastone 

upchaté 

- Ul. Pod jarkom – po rekonštrukcii plynu zle opravená – žiadať opravu 

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

- Bývalá požiar. zbrojnica – vraj ľudia tam vytvárajú skládky odpadu, chodia tam mladí 

ľudia fetovať 

- Most na Žitnej vraj padá – treba sa na to pozrieť, žiadaťod VÚC opravu Rondlaomy. 

- Vyrovnať nové stanovisko na smeti pri moste pri Drevenici a dať viac kontajnerov – 

resp. zvýšiť frekveniu odvozov 

- Dať kontajnery na separovaný odpad aj k Fackárni 

- Na cintoríne oplotenie – vraj sú tam vyrezane 3 diery, a od nového cintorína vraj 

chýbajú v plote tyčky – preveriť - opraviť 

- Dať zástavku MHD na Hôreckú ul. – kde aj pôvodne bola. 

                                         Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 



 

 

 


