MZ Žilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 28.8.2013
Prítomní: 8 občanov (prezenčná listina)
Mestská polícia kpt. Capko Ján, npor. Jeluš Marián
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Kpt. Capko z MP Žilina informoval, že v mestskej časti Zástranie mestská polícia riešila
telefonicky hlásený spor o šírku ulice (názov?) medzi dvoma susedmi.
Aby MP mohla spor doriešiť je potrebná spolupráca oznamovateľa, ktorý odmieta výzvu na
písomné podanie podnetu, odmieta osobné stretnutie, s políciou komunikuje iba telefonicky.
K šírke ulice je potrebné stanovisko odboru dopravy MÚ Žilina, ktorý disponuje
majetkovými pomermi ulice, kto je vlastníkom sporného úseku ulice, aká je jej šírka a návrh
na riešenie.
MP informovala o povinnosti a význame čipovania psov, o prínose, ktorý to bude
mať pre mestskú pokladnicu – majiteľ psa bude ihneď zistený, nebude treba dávať psa do
útulku a vynakladať financie na jeho umiestnenie v útulku a s tým spojené povinnosti:
odčervenie, ošetrenie, stravovanie. Toto všetko mesto zabezpečuje pri odchytených
zatúlaných psoch.
Poslankyňa Smikoňová :
o plnení požiadaviek občanov ku 28.8.2013:
-cintorín:
Dom smútku - vykonáva sa výmena dlažby na schodoch,dlažba je pekná a údajne
protišmyková. Zima v Zástraní je drsná, schody nie sú zastrešené, voda a mráz na nezakrytej
dlažbe opäť urobí svoje.
Projekt na zastrešenie DS je pripravený, majetkovo-právny odbor rieši problém s listom
vlastníctva.
Dom smútku – drevené okná sú rozpadnuté, nedajú sa ani zatvoriť, v zime je tam zima,
výmena za plastové okná je odhadnutá na cca 800 – 900 eur.
Poslankyňa z vlastných zdrojov zabezpečila výmenu dlažby okolo kríža na cintoríne.
Zástranie má 1 pracovníka VPP, ktorý okrem iných prác robí údržbu pozemku okolo
cintorína (kosenie). Pozemok nie je vo vlastníctve mesta.
- nádoba na vodu pre cintorín – pridať nádobu ku odkvapovej ríne DS a prepojiť 2 existujúce
nádrže s odkvapovou rínou - ušetria sa peniaze mesta na dovoz vody pre cintorín
Je potrebné orezať lipu na cintoríne, odbor ŽP nemá peniaze, zástupca urbáru sľúbil,
že to urobia po vegetačnom období.
- 2 smreky vedľa cintorína určené na vyrezanie nie sú vyrezané (termín bol do 31.3.2013),
urbárske spoločenstvo naďalej ponúka výrub týchto smrekov a zhotovenie pieskoviska a 2 ks
lavíc ku KD, odbor ŽP ponuku neakceptuje
Treba zabezpečiť nádobu na zimný posypový materiál ku cintorínu a na križovatku ku
kostolu.
- názvy ulíc – stavebný odbor : návrh bol podaný vo februári 2013, prednosta MÚ oznámil,
že návrh pôjde do MZ až v decembri! Ostáva problém s orientáciou pri odvoze odpadu,
opravou VO, údržbou ulíc, záchrannou službou.
-požiadavka na žľaby na ulici od Minézy je v rozpočte – kedy sa bude robiť nevieme, voda
tečie do pivnice rodinného domu
- na ulici pri cintoríne je prepadnutý asfalt – jama v šírke cca 1x1 meter, treba opraviť čím
skôr, kým nedôjde k úrazu

- na ulici „Medzi plotmi“ treba naprieč ulicou (cca 6 m) urobiť odvodnenie (rigol s mrežou)
ku kraju, ulica je vo svahu, voda sa leje po celej ulici, v zime je to klzisko.
- ďakujeme za opravu výtlkov na komunikácii nad kostolom, oprava bola urobená
asfaltovou drťou podľa dohovoru s prednostom MÚ Mgr. Trnovcom a ved.odboru dopravy
Ing. Igorom Líškom. Cestu využíva veľa občanov Žiliny pri návšteve Straníka.
-kultúrny dom – okná sú v havarijnom stave
- FO TJ Zástranie – ďakuje za asfaltovú drť, ale prosí ešte aspoň 2 autá asfaltovej drte na
úpravu parkoviska.
Predseda FO TJ prosí poslankyňu o finančnú výpomoc zo strany mesta na prevádzku FO.
- obnova chodníka od starej dediny ku novej (ulica Jakubská ku Kostolnej), podľa
informácie vedúceho odboru dopravy mesto nemá v zásobe asfaltovú drť.
-materská škola- dostala peniaze na opravu strechy, strecha sa zatiaľ neopravuje,
v požiadavkách bolo uvedené, že je opravená.
- oplotenie areálu MŠ – poslankyňa z pohotovostných fondov zakúpila stavbársku sieť
a s pracovníkmi VPP z Považského Chlmca opravila 23,5 m plota.
Ostáva ešte kritických 25 metrov, poslankyňa hľadá sponzora. Plot je nutné opraviť, lebo dvor
materskej školy ničia diviaci.
Plot je opotrebovaný, nielen pletivo, aj oceľové stĺpiky sú prehrdzavené, je potrebné
zaradiť do rozpočtu nové oplotenie MŠ.
Diskusia:
-občania žiadajú riešiť státie osobných áut na ulici Spodná (po novom Kultúrna) dopravným
značením pre zimné mesiace,aby sa dala robiť zimná údržba, obmedziť aj rýchlosť áut :
príslušníci MP poučili občanov, čo umožňuje zákon, usmernili občanov, aby žiadosť
o zmenu dopravného značenia dobre uvážili, pretože dôjde ku ďalším problémom.
Zimnú údržbu frekventovanej ulice treba riešiť v spolupráci so správcom komunikácie, aby
v určené hodiny na ulici neparkovali osobné autá a nebránili v odhŕňaní snehu.
- matky žiakov ZŠ Budatín sa pýtajú, kedy bude realizovaný projekt na prechod ku ZŠ
Budatín: vedúci odboru Ing. Liška informoval poslankyňu, že projekt bude realizovaný
v septembri 2013.
- rozhlas treba obnoviť, Zástranie sa rozrastá, chýbajú reproduktory a staré nefungujú.
- VO: nie je robená sľubovaná rekonštrukcia, opakovane je porucha najmä na ulici Kostolná.
- nespokojní rodičia žiadajú rozšíriť triedu v MŠ Zástranie aspoň od januára 2014.
- pošta v Budatíne: nevyhovujúce umiestnenie pošty aj prevádzkové hodiny
- informácia o zbere elektroodpadu v septembri
Poslankyňa ďakuje pracovníkom Mestskej polície, ktorí sa starajú o Zástranie: za aktívnu
pomoc pri zabezpečení MŠ počas letných prázdnin, za vysvetlenia o možnostiach mestskej
polície pomáhať občanom v rámci zákona.
Plánované poslanecké stretnutie v októbri 2013 sa nebude konať. Najbližšie
poslanecké stretnutie v Zástraní bude v stredu 20.11.2013 o 17,00 hod.
So svojimi požiadavkami sa môžu občania obrátiť telefonicky alebo mailom aj na
klientske centrum MÚ, kde im poradia ako postupovať pri riešení ich problému.
Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod
Tel.0904/136406, mail:smikonova@gmail.com

