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

 
 

Poslanci: 
František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
 
 

Zápisnica č. 08/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 30. 04. 2015 v budove KD 
Žilinská Lehota 

 
 
 

Prítomní: František Kosa 
      Mgr. Branislav Delinčák  
      občania 
 
Pripomienky občanov: 
 
Doviesť Tatru vyfrézovaného asfaltu, ktorý by si ľudia svojpomocne rozvozili po 
zabahnených chodníkoch, ktoré sú v prímestskej časti 
 Preveri, i je moné erpa eurofondy na lokálne čističky, prípadne jednu veľkú, na ktorú 
by sa mohla MČ napojiť. (bola poskytnutá informácia, že kanalizácia sa robiť nebude) 
 Niektoré domy vypúšajú v noci septik na cestu – riešiť 
 udia poadujú informáciu, kedy sa bude robi kanalizaná prípojka 
 
 Ulice: 
o  Dúhovú premenovať na Skotňa 
o  Žižku premenovať na Ulicu k cintorínu 
o  Pod družstvom premenovať Na Stráni 
 
 Predi otváracie hodiny na cintoríne – aktuálny cintorínsky poriadok je zlý 
 Vyui nezamestnaných – aktivační pracovníci, VPP.  Miestni sú ochotní dať na nich pozor 
 Niektoré stromy zasahujú korunou stromu nad vozovku, nákladné autá o idú na pílu sa 
vyhýbajúa ničia pôdu vedľa vozovky.  Bolo by možné to orezať?  Kto to môže orezať? 
 Poiadavka, aby 29 nechodila cez Stráov, veľmi to zdržuje 
 Na Hornej zastávke nie je prístrešok a na udí prší a sneí ke je zlé poasie 
 ilinská Lehota má príliš vysoké dane za ornú pôdu v rámci mesta – prečo? 
 Kadorone ervený krí istí okolie obce a potom suché konáre spáli – ľudia sa sťažujú 
na smrad.  Bolo by možné dohodnúť pre nich kontajner? 
 Kontajner sa pristavuje iba 2x rone, poiadavka na 4x 
 Zanesené „rigoly“ veda cesty – vyčistiť.  Kto to má na starosti? 
 Letná údrba je nedostatoná – požiadavka aspoň 2-3x vykosiť a vyčistiť námestie.  Naozaj 
bolo teraz zle vyčistené. 
 Pokosi detské ihrisko pri futbalovom ihrisku 
 
     Predseda: František Kosa 
     Sekretár : Mgr. Branislav Delinčák 


