
 

 

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

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

Zápisnica č. 18/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 25. 04. 2017 v budove škôlky v 
Strážove 

Prítomní:  František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

Pripomienky občanov: 
Referovanie o minulej schôdzi. 

1. Odkúpiť pozemok pod detským ihriskom – dodržať strategický plán rozvoja mesta 
do roku 2025 v oblasti kultúry, telovýchovy a športu. 

2. Hričovská cesta – občania majú pocit, že mesto chráni fyrmy na úkor obyvateľov 
– už dlhý čas žiadajú o vyriešenie problému zásobovania kamiónmi fyrmy na tejto 
ulici,pričom obyvatelia tejto ulice majú problém ich potom obísť. 

3. Obslúžne cesty v Strážove sô v dezolátnom stave. 
4. Dňa 20. 1. 2017 bol u p. primátora p. Korček a riešili problémy občanov Strážova 

a doteraz mu nebola daná žiadna odpoveď. 
5. Pri semafóroch pri cintoríne je vykopaná ryha – treba ju zasypať. 
6. Pri bráne na cintorín sa včase dažďa vytvára veľká kaluža – trebalo by tam 

spraviť kanál na odvodnenie, alebo s trativodom. Kaluža je tak velká, že sa nedá 
vojsť na cintorín. 

7. Občania požadujú zverejniť podľa akého kľúča sa rozdeľujú financie na jednotlivé 
mestské časti. 

8. Cesta E18 pri zástavke MHD č.29 – Prieložná je prepadlisko, keď chodia autá 
strašne to búcha, všetkých na okolí to budí – apelovať na NDS,aby to opravili. 

9. Kúpiť aspoň 2 informatívne radary a umiestniť ich na diaľ. privádzač. 
10. Na konečnej zástavke MHD pri škôlke je plocha, kde v čase obeda stoja 

nákladné autá, dokonca aj MHD autobusy tu majú s tým problémy, deti zo škôlky 
nemožu ísť preto ani na prechádzku. Občania žiadajú aby MP aj štátna polícia 
chodila nepravidelne na kontroly v čase od 10,00 – 12,00. 

11. Pracovníci, ktorí pracujú na dialnici a sú ubytovaní v krčme robia bodrel na 
konečnej zástavke MHD pri škôlke. 

12. Kontrola MP okolo cintorína smero k chatovej oblasti – vraj sa tam schádzajú 
narkomani a robia bodrel /striekačky, ihly atď.../. 

13. Premalovať prechody pre chodcov pri Shelke a odbočke na Priemyselnú – sú 
zodraté. 

14. Zástavka MHD na Priemyselnej – stoja tam kamióny, občania majú problém pri 
nastupovaní do MHD – kontrola MP. 

15. Pozvať na schôdzu s občanmi vedúceho dopravy. 
16. Vyčistiť potok nad hričovskou cestou – sú tam samé PET fľaše a odpadky. 
17. Predĺžiť cestovný poriadok linky MHD č. 24 zo Strážova v sobotu po 18,00 hod. 

a v nedeľu s odchodom zo Strážova o 18,06 hod. až do Trnového bez prestávky 
na železničnej stanici. 
 

 
Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


