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

Poslanci: 
František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
 

Zápisnica č. 04/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 27. 01. 2016 v budove ZŠ 
Bánová 

 
Prítomní: František Kosa 
       Mgr. Branislav Delinčák  
                  Občania 
 
Program: Pripomienky občanov 
 

- Slabo propagovaná schôdza – nemá kto vyhlásiť v rozhlase, rozhlas funguje ledva 

polovici mestskej časti Bánová 

- Informácia o návozoch stavebného odpadu z tunela Žilina za cintorínom 

a VUMAT-om. Poslanci boli požiadaní, aby sa informovali na na okresnom úrade 

Žilina pozemkový a lesný odbor 

- Chodník na cintorín aspoň na jednu stranu 

- Prechod pre chodcov pri cintoríne 

- Pri starej škole v tzv urbárskom dome je vraj nasťahovaná rodina Rómov cca 10 – 

15 ľudí – sú prihlásení, dať im kontajnery – odpad dávajú do vriec a skladujú ho 

tam. Preveriť MP či sú prihlásení na pobyt,event. Kto im to prenajal, je to 

legálné?, atď....  

- Na námestí J. Bosca stojí autovrak – treba ho odstrániť 

- Na námestí J. Bosca po pravej strane bola sľúbená cesta popri domoch – bude sa 

s tým niečo robiť? 

- Na rovnakom mieste žiadajú občania, aby SEVAK spravil prípojku vodovodu, tak 

isto aj na Jedľovej ul. 

- Oprava chodníkov po celej Bánovej 

- Na námestí J. Bosca orezať stromy – moruše – konáre rastú do elektrického 

vedenia 

- Prístrešky MHD na zástavke Oslobodenia a Jedľova 

- Na most cez Bitarovku povyše krčmy Pri potôčku dať asfalt 

- Velkoplošný kontajner na cintríne odstrániť a dať do areálu cintrína menšie 

kontajnery podobne ako v Strážove 



- Občania sa pýtajú, či sa nevytvorí na cintríne miesto pre urny, teraz by bola na to 

vhodná doba 

- Rozhlas na mnohých miestach nefunguje a súčasne treba rozšíriť na celú Bánovú 

- Pri Jednote na ul. Oslobodenia aj keď sú spravené parkovacie miesta, parkujú autá 

na oboch stranách cesty – kontrola MP, spraviť tam aj prechod pre chodcov chodia 

tadiaľ deti do školy 

Predseda: František Kosa 

           Sekretár: Mgr. Branislav Delinčák 

 

 

 

 

 

 


