
 

 

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

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

Zápisnica č. 43/2016 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 29. 11. 2016 v budove škôlky v 
Strážove 

 
Prítomní:  František Kosa 

Mgr. Branislav Delinčák 
občania 

Pripomienky občanov: 
Referovanie o minulej schôdzi. 
Zvýšiť počet kontajnerov na separovaný odpad na Hričovskej ceste – pri 
cintoríne. 

- 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 

- Cez Strážov – Dedinská ul. – chodia nákladné autá – obchádzajú semafoŕy na 
diaľničnom privádzači – častejšia kontrola MP aj štátnou políciou. 

- Od začiatku volebného obdobia bolo podaných 48 podnetov od občanov 
Strážova ohľadom dopravy a nič sa nevyriešilo – načo sú potom sedenia občanov 
s poslancami, keď nič sa nespraví. 

- Čo spravilo mesto s dotáciou cca 1 mil. €, ktoré dostalo na zeleň. 
- Pri Maracane uvažovať o namontovaní inteligentných semafórov. 
- Občania žiadajú na celom úseku privádzača 50 km/hod – pretože sa v podstate 

v tejto mestskej časti nič nerobí, chcú robiť nátlakové akcie, končiac až 
vyhlásením občianskej neposlušnosti. 

- Semafóry pri Rajčianke nikdy nefungovali ani nefungujú, spojazdniť.  
- Pri cintoríne – Hričovská cesta osadiť značku zákazu vjazdu a slepá ulica. 
- Pozvať na ďalšiu schôdzu vedúceho dopravy. 
- Cintorín – nič sa na ňom nerobí, v hornej časti cintorína sa nedá prísť k hrobom – 

schody, pritom poplatky za hrobové mesta sú vysoké, mali by byť diferencované. 
- Pri cintoríne od mesta je prázdna chalupa – či by ju mesto nemohlo odkúpiť – 

event. dom smútku. 
- Pri krčme je detské ihrisko – zistiť, či nepatrí mestu, je tam stavenisko. 
- Obyvatelia sa sťažujú na prevádzku autoumývárky na Agátovej ulici – hluk, 

zvýšený počet vozidiel, atď.... 
- Kontrola MP psíčkarov kvôli exkrementom. 
- 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 


