MZ Žilina, volebný obvod č.8

Miestna časť: ZÁSTRANIE

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 22.1.2014
Prítomní: 14 občanov (prezenčná listina)
Poslanec MZ : Anna Smikoňová
Mestská polícia: kpt. Capko Ján, Mišejka Peter
Kpt. Capko informoval prítomných o žiadosti na riešenie problému v ulici Brodňanov
dvor, kde nový vlastník domu zo Žiliny žiada riešiť situáciu s cestou na úseku domu č.81:
nedostatočnú šírku ulice, navezenú hlinu, zasypaný trativod, suché WC, zlé osvetlenie, zimnú
údržbu.
Mestská polícia môže riešiť iba priechodnosť ulice dodržiavaním dopravných predpisov, čo aj
robí (napomenutie, udelenie pokuty). Riešením ostatných požiadaviek p. Mintalovej sa bude
zaoberať MÚ: odbor stavebný, životného prostredia a dopravy.
O výsledku šetrenia poslankyňa podá občanom informáciu na stretnutí v marci 2014.
Občania žiadali podrobnejšiu informáciu k pomenovanie ulíc v Zástraní:
MZ v decembri schválilo navrhnuté názvy ulíc. Mestský úrad Žilina vydá každému občanovi,
ktorý má v Zástraní trvalý pobyt, rozhodnutie s presnou adresou. Podľa toho si občan bude
vybavovať doklady.
Súpisné číslo domu ostáva. Doplní sa názov ulice a orientačné číslo.
V súvislosti s voľbou prezidenta a poslancov do EP je moratórium na zmenu adresy
do konca mája 2014. Po tomto termíne poslankyňa s pracovníčkou stavebného odboru MÚ
Martinou Brežnou zabezpečí označenie ulíc a vydanie rozhodnutia s adresou pre každého
občana s trvalým bydliskom v mestskej časti Zástranie.
Občania požiadali poslankyňu, aby zistila, či je stanovený nejaký termín, do ktorého majú
občania povinnosť nahlásiť zmenu adresy a vybaviť nové doklady.
Ako pokračuje komasácia pre Zástranie?
Ing. Ján Štrajcher z Obvodného pozemkového úradu telefonicky informoval poslankyňu,
že verejné obstarávanie bolo zastavené. Odporučil, aby sa poslankyňa obrátila písomne na
ministerstvo pôdohospodárstva s otázkou, kedy bude verejné obstarávanie pokračovať.
Rodičia sa žiakov sa pýtajú, kedy bude v Budatíne vyriešený prechod ku ZŠ Budatín?
Poslankyňa nemá odpoveď. Odporúča rodičom obrátiť sa priamo na pána primátora, ktorý
sľúbil riešenie tohto problému na stretnutí s občanmi v novembri 2012.
Otázky ku verejnému osvetleniu:
Ulice sú nedostatočne osvetlené, treba doplniť lampy. Poslankyňa informovala, že na
rekonštrukciu verejného osvetlenia pre Zástranie je už hotový projekt, na stretnutie v marci
pozve pracovníka dopravného odboru, aby občanov oboznámil s projektom, ktorý má byť
realizovaný v roku 2014.
Dopravné značky:
Pri cintoríne chýba dopravná značka zákaz vjazdu, pri kostole tiež, občania opakovane
kritizujú parkovanie automobilov na lúke, sú to súkromné pozemky, musia to riešiť vlastníci.
Občania navrhujú zriadiť parkovisko pre návštevníkov turistickej zóny Straník.
Ku plynárenskému zariadeniu nad kostolom je zničená cesta, v prípade havárie sa tam
nedostanú záchranné vozidlá, treba požiadať o spoluprácu SPP a cestu obnoviť.

Cintorín:
Veľkokapacitný kontajner pri cintoríne je pravidelne vyvezený. Na cintoríne sa stretávajú
tínedžeri, ktorí robia neporiadok pri vchode do domu smútku. Zamykanie cintorína občania
nechcú.
Na dome smútku sú okná v havarijnom stave, rieši to Ing. Cisárik z odboru životného
prostredia.
Kultúrny dom: chátra, už sa rozpadajú nielen okná ale aj vstupné schody, padol návrh na
prenájom kultúrneho domu urbárskemu spoločenstvu, aby bol v správe a užívaní občanov.
Pozemok pod kultúrnym domom je stále vo vlastníctve občanov.
Občania hlásia, že odpadkový kôš na konečnej zastávke MHD je zničený, treba ho
vymeniť.
Občania môžu svoje požiadavky adresovať aj na priamo MÚ (informátor 7063111,
klientske centrum 7063501), mestskú políciu (tel.159) aj na ďalších 2 poslancov 8.VO:
(Ján Púček, MUDr. Rastislav Johanes).
Ďalšie poslanecké stretnutie v KD Zástranie sa bude konať podľa harmonogramu:
v stredu 26. marca 2014 o 17,00 hod.
Zapísala: Anna Smikoňová,
poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod
Tel.0904/136406,
mail:smikonova@gmail.com

