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

 
 

Poslanci: 
František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
 
 

Zápisnica č. 03/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 29. 01. 2015 v budove ZŠ 
Bánová 

 
Prítomní: František Kosa 
       Mgr. Branbislav Delinčák  
                  Občania 
 
Program: 
 

Pripomienky občanov 

- Družstevná ul. – znečisťovanie cesty družstvom aj pílou 

- Na ul. Oslobodenia pri Večierke parkovanie aút 

- Oprava chodníkov, resp. nové po celej Bánovej 

- Uvažovať o vybudovaní domu smútku 

- Problémy s kanalizáciou na ul. Jedľová 29 

- Odhŕňanie ciest od snehu v celej Bánovej – nielen hlavnú cestu – ul. Malinová, 

Mesačná 

- Kontrola MP parkovanie aút pri penzióne 

- Chýba dopravné značenie po celej Bánovej, zrkadlo na križovatke pri fackárni 

- Vybudovať telocvičňu pre deti v ZŠ Bánová + previesť starú jedáleň na námestí na 

školu 

- Oprava zábradlia cez lavičku pri Kinekuse 

- Zbúranie starej vyhne – hrozí úraz deťom – vyzvať majiteľa – žiadané celé minulé 

volebné obdobie 

- Kontajnery na Námestí J. Bosca – neporiadok – kontrola MP 

- MHD častejšie chodenie autobusov, napojenie prípojov na č. 6 

- Doplniť zrkadlá na križovatku ul. Oslobodenia a Hôreckej 

- Kontrola MP aj ŠP zákaz vjazdu nákladnych aút do Bánovej 

- Opakovanie žiadané osadenie stĺpikov na chodník za kostolom k starej škole – chodia 

tam autá 



- Oprava, resp. rozšírenie rozhlasu po celej Bánovej 

- Stromy na cintoríne – staré lipy vyrezať a zasadiť nové pomaly rastúce stromky 

- Osadiť lampu verej. osvetlenia v kolóni pri p. Skákalovi 

- Revitalizácia parkov – ul. Jabloňova, Nám. J.Bosca 

- Údržba potoka Bitarovka a pokračovanie jeho regulácie ďalej 

- Oprava chodníka pri MŠ a vytvorenie parkoviska pre rodičov, ktorí tam vozia deti 

- Motivovať ľudí, ktorí robia separovaný zber odpadu do farebných kontajnerov 

zvýhodnenou sadzbou za odpad 

- Osloviť poľovnícky zväz – diviaky chodia po ul. Družstevná aj na pravé poludnie 

- Zatápanie ul. Do Stošky – nájsť riešenie v spolupráci so SEVAK-om 

- Osvetlenie zástavky MHD pri PEZE 

- Vybudovať chodník aspoň na jednej strane na ul. K Cintorínu – dať do rozpočtu, 

event. cez eurofondy 

- Oprava verej. osvetlenia – kedˇ fúka vietor bliká alebo úplne zhasne 

- Zrušenie predaja starej školy – ZŠ by si tam vytvorila dielne a pod. 

- Žiadajú vytvorenie nájazdu pre nechodiacich v poliklinike Krankas 

- Žiadajú p. primátora, aby sa aj on zúčastnil stretnutia s občanmi – aspoň jedného 

 

 

Predseda: František Kosa 

           Sekretár: Mgr. Branislav Delinčák 

 

 

 

 

 

 


