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Výbor č. 8   Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Predseda: Ing. Ján Pažický, 

Sekretár: JUDr. Jozef Augustín, PhD.,  

Člen: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Zástranie 

 

Dňa 16.01.2019 o 16:30 hod. v Dome kultúry v Zástraní sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 

8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov JUDr. Jozef 

Augustín, PhD., Ing. Ján Pažický a MUDr. Rastislav Johanes, PhD.. Zasadnutie sa uskutočnilo 

za účelom prvého spoločného stretnutia všetkých novozvolených poslancov výboru s občanmi 

mestskej  časti Zástranie. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina (ďalej len 

„MP“), komisár Mgr. Martin Matejko.  

 

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina v prílohe 

  

Poslanec Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal kolegov poslancov J. Pažického a R. 

Johanesa, zástupcu MP p. Matejku a poslankyňu za predošlé volebné obdobie Mgr. Emíliu 

Talafovú. Všetci prítomným zaželali  do nového roka predovšetkým veľa zdravia a úspechov 

v osobnom aj pracovnom živote. Poslanci súčasne poďakovali  za prejavenú dôveru 

v novembrových voľbách. Poslanec Augustín sa osobne poďakoval Pani Talafovej za kvalitnú 

prácu poslankyne v mestskej časti Zástranie za minulé volebné obdobie.  

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia, 

prostredníctvom poslankyne za predošlé volebné obdobie p. Talafovej, ktorá mala 

v minulom volebnom období na starosti mestskú časť Zástranie, 

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Zástrania do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

 

Následne poslanec Augustín, ktorý viedol stretnutie poprosil o krátke zhodnotenie stavu 

požiadaviek obyvateľov a výsledkov od posledného stretnutia poslankyňu za predošlé volebné 

obdobie. 

Pani Talafová následne zúčastneným obyvateľom mestskej časti Zástranie oznámila 

a zhrnula, ktoré požiadavky obyvateľov sa za predošlé volebné obdobie podarilo splniť a ktoré 

nie s odôvodnením, že tieto požiadavky budú na mesto zaslané ako opakované požiadavky 

obyvateľov.   
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Opakované požiadavky obyvateľov: 

 

Vybudovanie kanalizácie, vypracovanie PD;  v spolupráci so SEVAKom a následne 

postupne naplánovať a realizovať; (treba rokovať a zistiť stav v spoločnosti SEVAK a.s.), je 

nutné zorganizovať stretnutie zástupcovia mesta Žilina, SEVAKU a občanov, aby sa najmä 

kompetentný zástupca SEVAKU vyjadril či a akom časovom horizonte je reálne začatie 

budovanie kanalizácie v mestskej časti ZA – Zástranie,  

Zimná údržba: častejšie ohŕňanie ciest 

- je dôležité si uvedomiť, že Zástranie je najvyššie položená mestská časť Žiliny cca 550 - 600 

m.n.m. Žilina cca 300 m.n.m. čo sú rozdielne poveternostné podmienky najmä pri zrážkach 

v zimnom období a z tohto dôvodu je potrené zabezpečiť častejšiu údržbu či už zo strany  

Správy ciest ŽSK (hlavná cesta po konečnú zástavku MHD), vedľajšie ulice udržiavajú 

súkromní zmluvní partneri mesta. Treba brať do úvahy úzke ulice najmä v starej časti Zástrania 

tzv. stará dedina, menovite ( Belajov dvor,  Kožov dvor, Ondraškov dvor, Jaššov dvor, 

Škovránkov dvor, Kubov dvor)    

Vybudovanie chodníkov, tu bude potrebné vyjadrenie termínov prípadného vybudovania 

kanalizácie zo strany spol. SEVAK, aby nedošlo k tomu napr., že sa postaví chodník a o rok 

sa bude budovať kanalizácia. Ak nebude jasný termín výstavby kanalizácie pristúpiť 

k budovaniu chodníkov tj. od začiatku mestskej časti až po konečnú zástavku MHD. (projekt 

a následne etapovo realizácia) 

Materská škôlka: zateplenie fasády odpadáva omietka, čo ohrozuje deti a iných návštevníkov 

škôlky, oprava oplotenia, do škôlky chodia diviaky a v zime už aj v popoludňajších hodinách 

čo ohrozuje najmä deti. 

Pomoc pri dobudovaní viacúčelového ihriska pre mládež, ktoré sa už začalo čiastočne 

(svojpomocne) budovať,  bývalé vedenie mesta prispelo sumou cca 4000,- EUR, 

Nové požiadavky obyvateľov: 

- Dom Nádeje (dom smútku) rozšírenie osvetlenia o cca 3 svietidlá, 

- Dom Nádeje (dom smútku) chladiaci box,  

- Dom Nádeje (dom smútku) výmena vchodových dverí 

- Dom Nádeje (dom smútku) vybudovanie vodovodnej prípojky a následná rekonštrukcia 

sociálnych zariadení  

- Cintorín vybudovanie urnovej steny, 

- Zasadenie Vianočného stromčeka pri dome kultúry (aby sa nemusel každoročne 

vyrezávať nový strom) 

- Vybudovanie parkoviska pri Dome kultúry (pri akejkoľvek akcii v dome kultúry autá 

parkujú na hlavnej ceste čo ohrozuje plynulosť a bezpečnosť premávky. 

- Častejšie kosenie trávy v okolí domu kultúry a to najmä v okolí detského ihriska 

- Rekonštrukcia kuchyne v dome kultúry, projekt stavebnej úpravy (nové profesionálne 

sporáky a kuchynské rúry určené do veľkokapacitných kuchýň pre cca 100-150 ľudí, 

a vybavenie hrnce, odvetrávanie) čo by mohlo zlepšiť napr. aj jeho komerčné využitie, 

- Doplnenie preliezok na detské ihrisko pri dome kultúry 

- Zavedenie verejnej siete WIFI pri dome kultúry  

- Hromadná požiadavka obyvateľov na ulici Kostolná inštalácia spomaľovačov rýchlosti 

- V časti  ,,v strede stará dedina“  osadenie lavičiek, zeleň, ....... 
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- Na ul. Brodňanov dvor dobudovanie verejného osvetlenia,  

- Na zástavke MHD ,,na chotári“ vybudovanie aspoň na jednej strane prístrešok pre 

čakajúcich cestujúcich 

- Zistenie situácie ohľadne sprístupnenia prejazdu (bez povolenia) po komunikácii zo 

Zástrania do obce Teplička nad Váhom, ktorá je v súčasnosti sprístupnená vozidlám, 

ktoré majú osobitné povolenie z obecného úradu Teplička nad Váhom,  

 

PLÁN PRE MESTO Žilina ako všeobecný záujem pre obyvateľov a návštevníkov: 

Vybudovanie dlho plánovaného centrálneho parkoviska pod Straníkom, ktoré by využívali 

turisti a veriaci počas bohoslužieb, na pomoc sa sám ponukol  p. Vrabec ktorý vlastní hneď 

vedľa cesty pozemok cca 2500 m2, ktorý by dal mestu Žilina po dohode s mestom do 

dlhoročného prenájmu (je potrebné zorganizovať stretnutie s P. Vrabcom napr. na Mestskom 

úrade alebo priamo na pozemku pod Straníkom, na uvedenom pozemku by mohlo parkovať 

cca 100 možno aj viac aut  dôvod vybudovania, cez víkendy a sviatky počas pekného počasia 

je situácia s parkovaním pod Straníkom kritická a neúnosná ľudia parkujú ako im vyhovuje 

(býva tam cca 50-80 áut) po súkromných pozemkoch, v zime tam bývajú často nehody 

a následne vznik škodových udalostí (túto zimu doslovne nekontrolovateľná situácia, od čoho 

máme fotodokumentáciu). 

 

Diskusia: 

Pán Neslušan vystúpil ako obyvateľ, kde poukazoval na svojho suseda p. V. Bitušíka, ktorý 

údajne na pozemku mesta parkuje vozidlá, čím ho obmedzuje. Jozef Augustín sa ako poslanec 

k danej situácii vyjadril, že po zime resp. po roztopení snehu sa na danom mieste stretne 

s oboma zúčastnenými stranami za účelom riešenia namietanej situácie.  

 

Ukončenie 

Na  záver poslanec Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny 

prístup k dianiu v mestskej časti Zástranie, a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní 

pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto 

zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa finančných možností rozpočtu mesta zrealizované. 

 

 

      Vypracoval: poslanec JUDr. Jozef Augustín PhD. 

 


