
Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Žilinská Lehota 
 

Dátum konania: 31.03.2022 o 17:00 v Kultúrnom dome Žilinská Lehota 

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

Hosť: Príslušník mestskej polície – veliteľ obvodu 

 

Prítomných občanov Žilinskej Lehoty: 15 

 

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:  

 
 

- Detské ihrisko, kedy bude? 
 

- Oplotené ihrisko pri ihrisku 
 

- Divá vysoká zver, zápis, zber  
 

- Kanalizácia – kedy sa začne SEVAK zaoberať ŽL 
 

- Chodelková, Kanalizácia a jej problémy 
 

- Kanál – občania tam púšťajú žumpy 
 

- Vypúšťanie žumpy počas dažďov 
 

- ZoBZ Sevak, 75%, realita? 
 

- Vetva z Dolného Hričova, preveriť SEVAK 
 

- Žiadosť, podnet na Životné prostredie ohľadom vyvážania žúmp 
 

- p. Vidra, ako je deklarované, že má bloček, od všetkých občanov? 
 

- ŽUMPY presakujú 
 

- Hore zástavba 24 domov v rámci novej IBV, problém s prístupom 
 

- ZATRUBNENIE, mesto si prenajme od urbáru, aby si vybudovalo detské ihrisko,  1,5 m 
chodník 

 
- Do ďalšieho stretnutia dať info, či je možné Zatrubnenie potoka 

 
- Zlá zimná Údržba, ŽK 



 
- Žilinské komunikácie, a.s letná údržba, rošty 

 
- Rozšírenie cesty, betónové rúry 

 
- 1. majetkovo právne vysporiadanie ciest 

 
- 2. aké technické riešenie, chodník alebo cesta 

 
- Pochvala, kanalizácia prefuknutá 

 
- CINTORÍN – problém, spadol plot, ŽilByt preveriť 

 
- Oprava od hornej strany, od vojenskej cesty, zistiť lebo Cintorín treba chrániť 

 
- prikupoval sa pozemok, plot spadol, ide sa robiť nový plot, alebo toto je havária, 

porozprávať sa so ŽilBYT-om, majú to v pláne 
 

- ROZHLAS, niekde dobre nepočuť 
 

- Ako je križovatka na Strání a Kortinská, asi 1/3, nepočuť rozhlas 
 

- KUCHYŇA – elektroinštalácia  
 

- Treba rekonštruovať kult. dom  
 

- Zákazová značka SKOTŇOVÁ, je ju možné osadiť? 
 

- Väčšie zrkadlo, na námestí v centre mestskej časti, pri KD 
 

- zóna 40, 30 v Žil. Lehote, čo na to polícia? 
 

- Retardér, či by mohol byť v strede 
 

- Omaľovať kultúrny dom 
 

- Pozvať ZÁSTUPCU ŽilBytu 
 

- 2 ks lavičky, na cintorín 
 

- Vatra 
 
 
 

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

 

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

 


