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

v ŽILINE 

Poslanci: 

František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 

 

Zápisnica č. 24/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 27. 11. 2015 v budove ZŠ 

Bánová 

 

Prítomní: František Kosa 

       Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 

 

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

Program: Pripomienky občanov 

 

- Autobusy MHD chodiť až na konečnú k cintorínu, na sviatok pamiatky zosnulý 

v čase víkendu tiež až k cintorínu 

- Grafikon upraviť tak, aby bol prípoj na autobusy z Hájika, riešiť kryté zastávky 

- Dať aspoň jeden automat na lístky na MHD do Bánovej 

- Nový park na Jabloňovej – chodia autá, štvorkolky cez trávnaté plochy – dať tam 

dáke zábrany 

- Občania sa pozastavil inad cenou vytvorenia parku podľa informácii Žil. 

Večerníka cca 80000 eúr sa im zdá veľa, žiadajú preveriť faktúry  

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

- Kauza vývozu stavebného odpadu z tunela Žilina na súkromné pozemky – občania 

žiadajú informácie ako sa vyvíja, či sa to bude odvážať, alebo sa to zlegalizuje, 

obdobný problém je aj za VUMATOM, kde vraj tiež začínajú vyvážať tento odpad 

– žiadajú kontrolu žiovotného prostredia 

- Kosenie bývalych pozemkov ZŠ – vyzvať majiteľov aby si tam spravili poriadok 

- Napriek sľúbenie čistenia koryta a brehov Rajčianky vraj sa nič nerobí 

- Potok Bitarovka bola čistená pred 3 rokmi  olo by ho dobre znovu vyčistiť 

- Na námestí J.Bosca vyčistiť rygole, ktoré od zhotovenia neboli vyčistené 

- Na most cez Bitarovku povyše krčmy Pri potôčku dať asfalt 

- Občania sa pýtajú, akým právom mesto vyberá poplatky za hrobové miesta, keď 

mu pozemky na cintoríne nepatria 

- Oprava chodníkov 

- 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 

 

 

 

 

 

 


