Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
zodpovední poslanci:
JUDr. Jozef Augustín PhD., tel. 0904 544 243, mail: jozefauqustin7@qmail.com
MUDr. Rastislav Johanes, PhD., tel: 0903 802 375, mail: rastojohanes@gmail.com
zastupujúci poslanec:
Ing. Ján Pažický., tel. 0915 837 557, mail: janpazicky.za@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 8
stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Strážov
Dňa 26.06.2019.2019 o 18:00 hod. v sa MŠ Strážov sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského
zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov JUDr. Jozef Augustín PhD. a Ing. Ján Pažický
a asistentka výboru mestskej časti - Výboru č.8 - Ing. Darina Bobáňová
Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina v prílohe
Poslanec Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal občanov Strážova, kolegu poslanca Pažického,
a ospravedlnil poslanca Johanesa, ďalej privítal a asistentku výboru p. Bobáňovú a privítal ostatných
prítomných občanov..
V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1)

Plnenie požiadaviek občanov a prednesenie nových vecí, ktoré sa pripravujú na meste.

2)

Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Strážova do zápisnice

3)

Diskusia

4)

Ukončenie

Poslanec Augustín / nové a opakované požiadavky /:
Od posledného stretnutia uplynula krátka doba a tie požiadavky, čo sa týka na Mesto sa nejak nezmenili.
Odpovede jednotlivých odborov k požiadavkám obyvateľov Strážova pre krátkosť času a z dôvodu niektorých
zmien na pozíciách vedúcich odborov zatiaľ neboli spracované v plnom rozsahu.
Skonštatoval, že požiadavky obyvateľov Strážova sú v podstate už roky rovnaké a vyjadril poľutovanie nad
dlhodobým prístupom mesta k obyvateľom Strážova.
V krátkosti informoval o pláne investícii, ktoré by sa mali v najbližšej dobe realizovať. Na opravu strechy
škôlky bolo schválených 97 000eur a pre prímestskú časť má poslanec k dispozícii 2 700 eur, ktoré sa
vzhľadom k tomu, že tu nie je prakticky žiadny pozemok vo vlastníctve mesta, na ktorom by sa dalo
investovať, táto čiastka bude použitá na preliezkovú zostavu pre deti, kde budeme hľadať vhodné miesto na
jej umiestnenie.
Podľa požiadavky by sa malo ihrisko v areáli škôlky používať aj pre ostatné deti, čo v súčasnosti nie je vhodné
riešenie. Pokiaľ sa tu nevybuduje riadne detské ihrisko, na ktoré sa plánuje aspoň 20 000 eur nie je zatiaľ iná
možnosť. Je potrebné hľadať vhodný priestor pre nové ihrisko.
Obnova lavičiek a „mini“ parku na konečnej spojov MHD (Priehradská),
Poslanec Augustín:
Obhliadka poškodeného mobiliáru bola vykonaná a zistilo sa, že ide o pozemky ŽSR a mesto tam lavičky
neosádzalo a nemôže ich ani opravovať. Pokiaľ by išlo o umiestnenie lavičiek pre mamičky, tak isto si mesto
najskôr zisťuje pozemok, na ktorom by mali byť umiestnené a pokiaľ nie je v jeho vlastníctve, tak táto možnosť
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padá. Do budúcna by možno bola možnosť riešiť situáciu v priestoroch za zastávkou, ale až po zrealizovaní
modernizácie železničnej trate ŽSR.
Požiadavky k navýšeniu kapacity hrobových miest - urnová stena, dokončenie oplotenia, pribratie
pozemku z urbariátu napr. dlhoročný prenájom, podľa informácie od obyvateľov existuje zmluva s
urbariátom na majetkovo právnom oddelení mesta, vybudovanie malého domu smútku alternatívne
väčší prístrešok,
Poslanec Augustín:
Bolo uskutočnené stretnutie s JUDr. Jarmilou Beszédesovou, ktorej boli prednesené tieto požiadavky. Aj
prostredníctvom ŽILBYtu je snaha získať finančné prostriedky pre realizáciu niektorých požiadaviek. Na
pozemku pre rozšírenie cintorína podľa informácie p. Korčeka bol už robený prieskum pôdy za poslanca
Delinčáka vo výške cca 3 000eur, ktorý bol kladný. Malo by to byť na právnom oddelení. Je potrebné
si tieto informácie preveriť,
Požiadavka zorganizovať stretnutie s majiteľom objektu parc.č. 428/5 p. Balážovou za účelom
využívania detského ihriska (ako bolo povodne) a prevádzkovateľom reštauračného zariadenia o
možnosť predaja cestovných lístkov v jeho zariadení
Poslanec Augustín:
Toto sa zatiaľ nestihlo. Komunikoval s ňou p. Korček, ktorý zistil, že momentálne predmetná plocha slúži pre
účely umiestnenia kontajnerov pre ich potreby takže v podstate nemá záujem. Je možnosť, keby sa napr.
našiel náhradný priestor- kde mesto by predložilo alternatívy pozemok pre uskladnenie týchto kontajnerov
(cca 3 kusy do 5 ton) , ktoré by im vyhovovali, napr. možnosť na Žilinských komunikáciách alebo areál DPMŽ.
Žiadame mesto o preverenie takejto možnosti !!!
Požiadavka o umiestnenie kamery na MŠ s monitorovaním zastávky (konečná linky č.24) a žiadosť o
častejšie výjazdy hliadok na kritické miesta
Pán Korček opakovane navrhol z hľadiska bezpečia, ochrany majetku, udržiavania čistoty a pod. konečne
vyriešiť danú situáciu a hľadať riešenie. Navrhol umiestniť kameru, prípadne dve na budovu v časti denného
centra a technika nahrávania by bola vo vnútri centra, s tým, že nahrávanie (monitoring) by sa po mesiaci
automaticky vymazalo.
Poslanec Augustín spoločne s poslancom Pažickým:
Škôlka nemôže monitorovať verejný priestor, polícia áno. Denné centrum nemá právo monitorovať daný
priestor, nevyplýva mu to zo žiadneho právneho predpisu. Technicky to v danej situácii nie je možné, nakoľko
aby to fungovalo je potrebná optika (prepojenie s MP), a však nemá sa kto vyjadriť keďže momentálne tu nie
je zástupca MP.
Požiadavka na oznámenie vopred čistenie a zametanie ulíc, aby sa dalo zabezpečiť uvoľnenia
komunikácii, resp. preparkovanie áut.
Pán Korček navrhol, aby spoločnosť, ktorá toto zabezpečuje vopred na mieste osadila prenosnú tabuľu, na
ktorej budú oznámené údaje (deň a čas), kedy bude toto čistenie prebiehať.
Poslanci spoločne:
Ako poslancom nám toto nenahlasujú, kedy sa bude vykonávať čistenie ulíc, tak ako v zime sa nenahlasuje
ohŕňanie snehu. Navrhovaný spôsob sa bežne vykonáva na sídliskách a aj v ostatných mestách.
Požiadavka na vykonanie údržby lávky cez Rajčianku
Poslanci spoločne:
Je potrebné zistiť v koho správe je táto lávka. Ak patrí pod mesto, navrhuje zabezpečiť natretie prípadne cez
VVP.
Požiadavka na možnosť zakúpenia lístka na MHD v autobuse
Poslanci spoločne:
Od nového roku sa má meniť tarifa, bude iba jeden lístok na jednu hodinu, ktorý bude prestupný. Momentálne
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sa neuvažuje s iným riešením. DPMŽ je len vykonávateľ toho čo zadá mesto.
Požiadavka na funkčnosť miestneho rozhlasu
Poslanec Augustín:
Je potrebné zistiť číslo hniezda (je to označenie skrinky na stĺpe, kde sa nachádza rozhlas) a nahlásiť to
priamo na mestskom úrade u pána Jozefa Myšiaka č. tel. 041/ 7063 303.
Poslanec informoval a o stránke mesta Žilina „Odkaz pre starostu“ -kde sa plnia požiadavky občanov niekedy
omnoho skôr ako cez poslancov, ktorí sa tieto problémy snažia vyriešiť.
Oprava vytlkov na komunikáciách po zime, hlavne na ul. Hričovskej pri Marakane, Priehradná, hore
výjazd pri škôlke na hlavnú cestu a ostatné treba pozrieť
Poslanec Pažický:
Začiatkom júla sa nastupuje postupne na opravy komunikácii v prímestských častiach. Informáciu by mala
vedieť na odbore dopravy (p. Sládková), kedy je na programe Strážov. Budú sa robiť vyslovene len výtlky
a diery, nie celé úseky.
Požiadavka na spojazdnenie pumpy na cintoríne
Poslanec Augustín:
Zabezpečiť cez ŽILBYT na cintoríne spojazdnenie pumpy na vodu, prípadne urobiť na elektrický pohon
/mesto by malo osloviť žilbyt/.
Požiadavka na umiestnenie zastávky- prístrešok na ul. Cestárskej, kde chodia aj občania Strážova na
autobus.
Poslanec Augustín:
Zistiť na odbore dopravy, či by bola takáto možnosť.
Po oboznámení sa s plnením požiadaviek poslanec Augustín oboznámil obyvateľov s plánom mesta
v budúcom roku umiestniť aj v Strážove stojany na bicykle KIA-bike.
Ďalej poslanci Informovali o pohotovostnom fonde 660 eur. Treba porozmýšľať ako to využiť ako
napr. na nejaké spoločenské podujatie v Strážove.
Ďalšie požiadavky obyvateľov:
-

-

-

Na ul. Hričovská zníženie maximálnej povolenej rýchlosti zo súčasnej 70 km/h na 50 km/h obojsmerne
od ČS Shell po svetelnú križovatku pri cintoríne, (opakovaná požiadavka obyvateľov), hrozí veľké
nebezpečenstvo pre chodcov cez prechod pre chodcov nakoľko tento je umiestnený so svetelnou
križovatkou v pravotočivej zákrute, (aspoň v skúšobnej prevádzke) a následne osadenie merača
rýchlosti ako je v Strážove pri vjazde do mesta, oprava výtlkov na komunikáciách po zime,
Nákladné vozidlá opakovane porušujú zákaz vjazdu do ul. Hričovská (pri cintoríne), súčasne požiadavka
na udelenie výnimky pre dopravnú obsluhu pre obyvateľov, ktorí na danej ulici bývajú,
Dobudovanie verejného osvetlenia na Rajčianskej ul. a na ul. Bratislavská,
Dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia od ul. Oceliarska po ul. Kragujevská smerom do mesta,
obyvatelia Strážova sa v súčasnosti pešo nedostanú chodníkom do centra mesta,
cintorín, navýšenie kapacity hrobových miest, urnová stena, dokončenie oplotenia, pribratie pozemku z
urbariátu napr. dlhoročný prenájom, podľa informácie od obyvateľov existuje zmluva s urbariátom na
majetkovo právnom oddelení mesta, vybudovanie malého domu smútku alternatívne väčší prístrešok,
Požiadavka na MP o umiestnenie kamery na MŠ s monitorovaním priestoru zastávky (konečná linky
č.24), či by bola možnosť monitorovania cez pult alebo na tridsať dní a žiadosť o častejšie výjazdy
hliadok na kritické miesta

Požiadavky na odbor ŽP:
každé zametanie ulíc vyhlásiť v rozhlase
zabezpečiť človeka z mesta, ktorý bude aj kontrolovať vykonávanie čistenia ulíc a kosenie
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Požiadavky na odbor dopravy
údržbu lávky cez Rajčianku – nafarbenie
úprava odvodnenia a cesty na ul. Hričovská smerom
k RD č. 220/25 , v prípade dažďa tečie voda obyvateľovi
do dvora, jedná sa o mestskú komunikáciu, ako aj
oprava výtlkov na danej ulici.
Dorobenie cesty na konci ul. Štefana Furdeka cca 20m,
je to mestský pozemok,
-

Preveriť riešenie s DPMŽ - či by bolo možné u šoféra na zastávke (konečná spoja č.24) zakúpiť tento
lístok na cenu ako v automate (bez navýšenia) pre nastupujúcich cestujúcich, spoj MHD č. 24 niekedy
končí na Hollého ul. či by tento spoj nemohol končiť na zástavke Priehradná v Strážove.

Požiadavka na odbor právny a majetkový
- Či by malo mesto záujem o odkúpenie pozemku parc.č. 442/2 k.ú. Strážov za účelom realizácie
parkoviska pre blízky cintorín.
Prepísať účel užívania budovy MŠ ako polyfunkčně centrum, nakoľko je využívaná pre viac účelov
- MŠ, knižnica, kaplnka, miestnosť pre voľby, časť, kde sa denného centra. Aby sa mohla využívať
napr. aj na kary, oslavy a pod.
zistiť na odbore právnom a majetkovom, v ako štádiu je nájomná zmluva na rozšírenie plochy
cintorína spolu s vykonaným posudkom (na spodné vody).

Požiadavky na odbor vnútorných vecí
V celej obci zle funguje rozhlas, nie je rozumieť jednotlivým hláseniam. Je rozdiel keď sa vyhlasovalo
v obci a keď je to z mesta. Preveriť či by mohol v mestskej časti opäť vyhlasovať obyvateľ Strážova,
p. Ing.Miháliková by túto službu prijala po p. Kolárovej.
Ďalšie požiadavky obyvateľov:
-

-

zorganizovať stretnutie s majiteľom objektu parc.č. 428/5 p. Balážovou za účelom využívania detského
ihriska (ako bolo povodne) a s predložením alternatív pre uskladnenie kontajnerov (cca 3 kusy do 5
ton), ktoré sú momentálne na jej pozemku (ihrisko).
požiadavka na ŽILBYT - zvýšiť oplotenie na cintoríne proti vysokej zveri a spojazdniť pumpu na vodu.
požiadavka na umiestnenie prístrešku MHD na ul. Priemyselnej.

Diskusia s obyvateľmi:
-

-

-

P. Korček informoval o tom, že už bola snaha komunikovať so ŽSR o prenajme pozemku za zastávkou,
ale toto riešenie zatiaľ nepripadá do úvahy, nakoľko ide o ochranné pásmo a v čase modernizácie
nebude v danej lokalite možný žiadny pohyb nepovolaným osobám – priestor pre výstavbu.
Ďalej opakovane navrhol z hľadiska bezpečia, ochrany majetku a udržiavania čistoty umiestniť kameru,
prípadne dve na budovu v časti denného centra a technika nahrávania by bola vo vnútri centra.
Postačovala by aj taká, ktorá ukladá nahrávanie na 1 mesiac a splnila by svoj účel, tým, že by sa
monitoroval daný priestor. A následne podľa tohto monitoringu by sa vyhodnotilo, či je potrebné
častejšie zabezpečiť hliadky MP, poriadok pri kontajneroch, parkovanie ťažkých áut na autobusovej
zastávke a pod.
Možné riešenie menších autobusov na prepravu v miestach, kde nie veľký počet cestujúcich.
Na ulici Priemyselnej by bolo dobré umiestniť prístrešok na autobusovej zastávke, nakoľko občania
z časti Lúčky sem chodia na MHD a nie je kde sa schovať aj maminy s kočíkom.
Ostatné body diskusie boli zaradené do požiadaviek obyvateľov.
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Ukončenie
Na záver poslanec Augustín vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny prístup k dianiu v
mestskej časti Strážov, a súčasne vyjadrili presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci mesta Žilina budú
opakovanými ako aj novými požiadavkami uvedenými v tejto zápisnici zaoberať a tieto budú zo strany mesta
následne zrealizované.
Zapísala: Ing. Darina Bobáňová - asistentka výboru v mestskej časti - Výbor č.8
Overil:
JUDr. Jozef Augustín PhD. - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8

6

