
 

 

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

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

Zápisnica č. 08/2017 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 28. 02. 2017 v budove škôlky v 
Strážove 

 
Prítomní:  František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

Pripomienky občanov: 
Referovanie o minulej schôdzi. 
V prípade zápchy a dial. Privádzači chodia autá od Bytče z Hričovskej ul. na ul. 
Prieložná a následne ul. Dedinská a smerom do mesta – treba tam vtedy 
policajné kontroly. 

- Hričovská cesta – zákaz vjazdu nákl. autám- cesta nie je na to stavaná – sú tam 
firmy, chodia kamiony – obytná zóna nie je dodržiavaný územný plán mesta 

- Občania Strážova uvažujú o podaní hromadnej žaloby na mesto, pretože sa 
nevybavujú žiadne ich pripomienky ohľadom dopravy. 

- Občania navrhujú odkúpiť chalupu od NDS pri cintoríne na dom smútku. 
- Detské ihrisko pri pohostinstve vraj chcú zrušiť – je to pravda? 
- Pri tomto ihrisku sú aj betónové stolnotenisové stoly, detské preliezky – je to 

mestské ?, sú tam kontajnery na odpad, stavebný odpad, majiteľ hostinca tam 
vraj chce robiť ubytovňu pre Rómov pracujúcich na dialnici, už teraz tam býva cca 
30 – 50 ľudí. 

- Zvyšuje sa hluk z posúvania vagónov – kedy bude hotová prekládka železníc? 
- Hričovská zástavka  - bola tam dopravná nehoda a odvtedy tam nie je krytá 

zástavka, bol tam aj ostrovček pre peších a semafór. Traba to obnoviť.  
- Pri cintoríne – Hričovská cesta osadiť značku zákazu vjazdu a slepá ulica. 
- Pozvať na ďalšiu schôdzu vedúceho dopravy. 
- Bukovinská ul. – oprava asfaltu. 
- Vymaľovať miestnosť v budove škôlky vedľa knižnice, bývajú tam schôdze 

poslancov s občanmi, bohoslužby a rôzne kultúrne akcie. 
- Na konečne zástavke MHD na Dedinskej ulici pri škôlke osadiť skrinku pre 

oznamy pre poslancov. 
- Občania žiadajú písomnú odpoveď na prejazd nákladných vozidiel cez Hričovskú 

ulicu a Dedinskú ulicu aj písomné vyjadrenie štátnej polície. 
 
 

Predseda:František Kosa 
Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


