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

v ŽILINE 
 
Poslanci: 
František Kosa 
Mgr.Branislav Delinčák 
 

Zápisnica č. 10/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 29. 03. 2016 v budove ZŠ 
Závodie 

Prítomní: Kosa František  
      Mgr. Branislav Delinčák  

                  Občania 
Pripomienky občanov: 

- Občania privítali parkovacie miesta pri škôlke, ale by bolo dobré dať tam značku 
vyhradené pre parkovanie rodičov detí 

- Dať značku daj prednosť v jazde na križovatke ulíc Rolnícka a Závodského 
- Pozametať ulicu Závodského – častejšie, lebo je zvýšená doprava nákladných aút, 

zametať aj celé Závodie 
- Ul. J. Závodského pri Rybárskom zväze- kanálová vpusť – je tam jama –treba ju 

zdvihnúť 
- Oprava cesty okolo pošty 
- Za mostom pri Drevenici smerom do mesta je jama – v čase dažďov je tam veľká 

kaluža – chodci musia chodiť po ceste- stačí tam dať kanálovú vpusť a odviezť 
do Rajčianky – hlavne kvôli bezpečnosti chodcov – je to opakovane žiadané a nie 
je to velká investícia 

- Oprava ul. V. Ottmayera. 
- Riešiť rozhlas v Závodí – dať to do investícii 
- Orezať gaštany v parku, konáre už rastú do trolejového vedenia, pohrabať lístie 

a ostrihať kríky 
- Upraviť plochu pod kontajnermi pri Drevenici, treba dať takéto kontajnery aj ku 

Fackárni – k Jednote, ale hlavne aby ich bol dostatok,minimálne na každom 
stanovisku 5 ks 

- Občania žiadajú Ing. Rolka, aby sa prišiel pozrieť na križovatku pri Drevenici, a aby 
bol prítomný aspoň jeden z poslancov 

- Konečne už doriešiť na ul. Na Zápletí dom p. Mráza – velký neporiadok 
- Vyčistiť kanálové vpuste na dažďovú vodu, hlavne pri MŠ 
- Orezať tuje pri kaplnke, kde bývajú pohreby, lebo zasahujú do chodníka pre chodcov 
- Na začiatok Mladežníckej ulice dať značku zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5t, lebo 

z jednej strany je a druhej nie 
 
                                         Predseda: František Kosa 
                                         Sekretár:   Mgr. Branislav Delinčák 
 
 
 
 


