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

v ŽILINE 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 

 

Zápisnica č. 41/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 24. 11. 2016 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa 

     

                  Občania 

Program: Pripomienky občanov 

Vzdy na začiatok schôdze poinformovať o dianí v MČ 

Kosenie trávy častejšie – na cintoríne, upratať ho, čo s tzv. márnicou – je to drevená búda, 

chátra to, buď to opraviť alebo zbúrať, dokončiť oplotenie cintorína z hornej strany – chodí 

tam divá zver, po odstránení velkoplošného kontajnera chodia vysypávať smeti, bordel 

k potoku Bitarovka – či by nebolo rozumnejšie ho vrátiť späť, aby sa nevytvárali čierne 

skládky, oriezka,resp. vyrezanie starých stromov na cintoríne, oprava dlaždic, schodov od tzv. 

márnice ku krížu, opraviť hlavnú bránu – nespravili to tak aby sa dala zaistiť – otvára sa.  

Pán Zábrodský parkuje na trávniku, ktorý si občania kosia, upravujú a tým ich prácu 

znehodnocuje – ul. Jabloňová. 

Námestie J.Bosca vyčistiť rygoly, niekto tam p.p. robil prípojku, rozkopal to a nedal do 

pôvodného stavu. 

Námestie J. Bosca – povyše vyhne sú tam zasadené stromy okolo potoka Bitarovka – orezať 

ich, pohrabať lístie a odpratať bordel,dať tam lavičky na sedenie, chodí tam množstvo ľudí na 

prechádzky napr. na Lietavský hrad, cesta ktorá tam ide, dať tam zákaz vjazdu, lebo tam 

chodia okolo autá do píly a do firiem,ktoré sídlia v areáli agrodružstva Bánová, mohli by 

chodiť cestou na hlavný chod do družstva. Počet týchto aút sa neúmerne zvýšil. 

Dat zábrany okolo nového parku - jazdia tam motorky, nakolko sa tam hrajú deti musí sa 

udržiavať – kosiť,orezať stromy v čase vegetačného kľudu, položiť dlaždice k stolíku, jedna 

hojdačka je vraj utrhnutá, atď... 

Pri večierke pri Potôčku je diera – treba to spraviť 

Diviaky už chodia po celej Bánovej – v areáli ZŠ, škôlky, Družstevná ul.,okolo Rajčianky až 

na Kamennú ul. 

Neporiadok okolo Rajčianky aj Bitarovky – vyzvať ŠVP Piešťany aby udržiaval brehy v 

poriadku  

Mesto by sa malo zamerať na výstavbu diaľnice, lebo všetko odvodnenie je zvedené do 

potoka Bitarovka, ktorá môže vytopiť Bánovú – treba to riešiť teraz a nie až keď bude 

neskoro.  

V Agrodružstve Bánová vraj rekonštruujú kravíny a strechy, ktoré sú vraj 

z azbestocementovej krytiny vraj zahrabavájú do zeme – bolo by vhodné tam poslať kontrolu 

zo životného prostredia, či je to pravda.  

Rozhlas – kedy už konečne bude a aby pokrýval celú mestkú časť Bánová. 

Pri penzióne – oproti postavili unimobaráky – majú povolenie? 

Poslat VPP na cintorín opravovať chodníky a kontrolvať ich prácu. 

Vysporiadať pozemky pod chodník smerom na cintorín. Ľudia by radi predali a konečne ho 

spraviť, vraj ale pozemky patria mestu- je to parcela 2713, preto ak je to vo vlastníctve mesta 

nič nebráni tomu aby sa na tomto frekventovamo mieste už konečne spravil chodník. 

Poklop na kanál pri Jednote na námestí J. Bosca. 



Na Jabloňovej ul. pri trafáku zvýšiť počet kontajnerov,resp. 1000 l kontajnery TETRAK  . 

Občania žiadajú častejšiu kontrolu MP na nákladné autá, ktoré chodia cez Bánovú na 

Kamennú ul. 

Kamenná ul. – oprava cesty, chodník, osvetlenie. 

Orezať stromy na námestí J.Bosca – konáre idú do elektrického vedenia. 

Občania bývajúci pri ihrisku sa pri akciách poriadaných na ihrisku sťažujú na: hluk, 

parkovanie aút, atď... 

Opraviť most pri večierke na námesti J.Bosca – dať tam asfaltový povrch. 

Občania žiadajú aby na najbližšie stretnutie bol pozvaný aj p. primátor Ing. Choma, event.  1. 

viceprimátor p. Ing. Groma a prednosta MsÚ Ing. Líška 

 

 

                              Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 

 


