
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Žilinská Lehota 
 

Dátum konania: 26.09.2019 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:  

 

 

- Rigole na ceste, spraviť rigole ktoré chýbajú 

 

- CHODELKOVÁ  - potok, problém veľký 

 

- Staré ihrisko vysporiadať aspoň časť, kde je betónová plocha a preliezky 

 

- Zábradlie, siete zelené, ihrisko – je intravilán / extravilán? , p. Pilarčík 

 

- RIGOLE – lebo do dvorov tečie voda, Skotňanská, rigol – spraviť 

 

- PRESNE MENOVITE – ZNAČKA ZÁKAZ NÁKLADNÝCH VOZIDIEL, ulica na 

Slíni, zo Skotňanskej na Slíni 

 

- Vozidlá nad 10t zákaz vjazdu okrem povolení, pre miestny urbár, prejazdu, otvoriť 

prístupovú cestu na Hričov, overiť možnosť zákazu, odbor dopravy 

 

- Novostavby, Záhumnie, GP – 25 pozemkov rozdelených na stavbu, cesta 668/2, 

prístupová cesta pozemky 662, stavby sú v extraviláne obce, cesta je vysypaná 

kamením – Životné prostredie, na ceste sú vyvezené všetky stavebné materiály, cesta 

668/1- súkromné vlastníctvo, ľudia nahnevaní  

 

- Po súkromných pozemkoch je natiahnutá aj voda a aj cesta, preveriť 

 

- INVESTOR – chodia po súkromných pozemkoch, chodí sa po súkromných 

pozemkoch, ľudia sa ohradili, stavebné povolenie len 2 domy 

 

- Požiadavka, vysporiadať VŠETKY MAJETKOVOPRÁVNE vzťahy, pre celú dedinu, 

mesto má veľa pracovníkov, aby niekoho vyčlenili, MPV, celoplošne 

 

- Cintorínska, neopravujú, prečo? 

 

- Návrh za 1 euro vysporiadať 1m2 pod cestami, aj tak z toho nič nemáme, vysporiadať, 

zoznam občanov, ktorí chcú 

 



- CINTORÍN 

 

- 2,5 m úsek, plot odspodu je odpílený, treba opraviť plot, šípy, pletivo odpojili od 

spodnej časti, ŽilByt cintorín 

 

- Treba spraviť rigol pred hlavnou bránou, keď sú prívalové dažde, je problém 

 

- Pokosia a nechajú to tam, treba aby to zbierali a spravili si po sebe poriadok !  

 

- 2 lavičky ako sú orechy, pri cintoríne, na pravej strane, treba to na urbáre podpísať 

a riešiť lavičku na pozemku URBÁR 

 

- Na Slíni, Kortinská (dole), Na Strání, Pod dúbravou, Skotňanská – 

VYASFALTOVAŤ 

 

- ŽILBYT – treba nové oplotenie cintorína podľa skutočného stavu po rozšírení 

cintorína 

 

- Koniec dediny, koniec ulice Kortinská, treba dať zákazovú značku ZÁKAZ 

SYPANIA SMETÍ (do Kozína), volať mestskú políciu 

 

- Križovatka Kortinská – prevalená skruža, odbor dopravy 

 

- Na Slíni, je spodná ulica, vrchná ulica, Skotňanská – 2x, Pod Slíňom, Na Slíň 

 

- 1. októbra otvoria krčmu 

 

- 2 VKK – na horný a dolný koniec, pre rok 2020 aby sme zabezpečili 

 

- Ľudia z Hričova chodia vysypávať do VKK odpad, stavebný odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 


