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

v ŽILINE 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 

 

Zápisnica č. 21/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 26. 05. 2016 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa 

       Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 

 

Program: Pripomienky občanov 

 

 

Vzdy na začiatok schôdze poinformovať o dianí v MČ 

Tzv. urbársky dom – sú tam nasťahovaní Rómovia cca 15 treba zistiť kto im to prenajal, či sú 

prihlásení na prechodný pobyt – smeti, odber vody, plynu, elektriku, odpad, atď.  

Po pravej strane námestia J.Bosca nie je voda, treba ju urgentne spraviť a následne tú stranu 

vyasfaltovať. 

Ihrisko za kostolom – je tam šmyklavka pre deti, ktorá je odtrhnutá – opraviť. 

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

udržiavať – kosiť, atď... 

Kanalizáciu a rozvody vody treba riešiť a spraviť komplexne pre celú Bánovu 

Zilbyt mal urobiť preriezku stromov na cintoríne a nic neurobil. Kosenie trávy by malo byť 

častejšie,aby tráva nebola moc vysoká. Pri kosení dávať pozor na hroby a pomníky – sú celé 

od pokosenej trávy. Pri kosení skosiť aj kroviny, aby tam nezačali chodiť diviaky, dorobiť 

oplotenie cintorína, opraviť cestu okolo cintorína spevniť ju, začína padať zase plot. 

Čistiť aj Bitarovský potom ako sa vlieva do Rajčanky a je tam vela nánosov, vykosiť park pri 

sútoku Rajčianky a Bitarovky  

SEVAK nedal do pôvodného stavu vozovku na Jablonovej od kŕčmy ku Rajcanke. Je tam 

diera - nech to dajú do pôvodného stavu. Bolo to asi 8 rokov dozadu a nedokončili to.  

Jablonova ulica slepá časť - ulica sa prepadá. Uz sa raz dávala požiadavka na dopravu.  

Opraviť most pri krčme 

Park na Jablonovej je zle orezaný a padaju suché konáre, opraviť dlažbu. 

Poslat VPP na cintorín opravovať chodníky 

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

Oprava lávky cez Bitarovku koľko stála. 

Pri oprave ul. Do Stošky pri križovatke s ul. Oslobodenia vyfrézovali asfalt a nezaliali. 

                              Predseda: František Kosa 

                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 

 

 


