
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Žilinská Lehota 
 

Dátum konania: 04.07.2019 o 17:00 v Kultúrnom dome v Žilinskej Lehote 

Prítomní poslanci : Mgr. Denis Cáder, Mgr. Branislav Delinčák 

 

Prítomných občanov Žilinskej Lehoty: 13 

 

Na začiatku stretnutia boli prednesené informácie o poslednom stretnutí s poslancami, prešli 

sme si poslaneckú agendu. Čo sa podarilo od posledného stretnutia naplniť, zmeniť a čo zostáva 

naďalej platné v rámci volebného obdobia 2018 - 2022. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Podnety v rámci diskusie s občanmi a poslancami: 

  

- Chýba údržba rigolov (odvodňovacích) na ceste, treba spraviť rigole ktoré chýbajú 

 

- Skotňanská ulica – zákaz áut nad 3,5- nákladné autá, preskúmať, prečo tam je zákaz ? 

Občania sa sťažujú, že sa jazdí na jednej z ciest nákladnými autami a na druhej sa 

nesmie jazdiť 

 

- Aktuálne je 2x označenie ulice Skotňanská, problém s označením ulíc, duplicita, 

zrušiť starý stav a aktualizovať stav 

 

- Cintorín – pokosiť načas okolo hrobových miest trávu, ŽilByt dal vyjadrenie - 30cm 

od pomníka si majiteľ má upravovať sám terén, občania žiadajú aj obhliadku cintorína 

– pokosené, avšak pokosená tráva nie je pozbieraná, je možné ju pozbierať? 

 

- Treba opraviť celé cesty v Žilinskej Lehote 

 

- Treba vysporiadať detské športové ihrisko a osloviť vlastníkov, prípadne vysporiadať 

pozemok pri kultúrnom dome a tam postaviť nové detské ihrisko 

 

-  Potok, rigol – všetka voda zhora z ulíc ide do domov, nižšie, treba ich vybudovať – 

ulica Na straní, rigole preveriť možnosť údržby - čistenie (cesta č. 618, na cintorín) 

 

- Jednota – platí za septik?  

 

- Diviaky – popod hlavnú bránu prechádzajú na cintorín, treba to zabezpečiť 

 

- ŽilByt – keď prší, popod hlavnú bránu ide celý nános a hlina dnu – treba multikáru, 

hrubší štrk popod hlavnú bránu na cintorín 

 

- Kamera na CINTORÍN z dôvodu, že cudzí ľudia sypú smeti do kontajnera 

 

 

 

Zápis vypracoval:  Mgr. Denis Cáder  .................................. 

 

Zápis overil:   Mgr. Branislav Delinčák     .................................. 



 


