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ZÁPISNICA 
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania, 

ktoré sa konalo dňa 6.4.2017 o 17,00 hod v kult. Dome v mestskej časti 
Zástranie 

 
 
Prítomní: 
viď prezenčná listina 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Informovanie plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia 
3. Nové požiadavky občanov 
4. Diskusia 
5. Záver 
 
 
1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov, poslanca p. Ing. Pažického,  
    poslanca p. Púčka a komisára MP Žilina Mgr. Matejku. 
 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi  
    zo dňa 26.1.2017 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky občanov boli  
    predložené jednotlivým odborom Mestského úradu v Žiline a daným inštitúciám v spojení 
   s požiadavkami občanov na vybavenie. 
   Pani poslankyňa sa spýtala, či chcú byť občania menovaní v zápisnici. Všetci prítomní  
   odsúhlasili, že si neprajú byť menovaní. 
 
 
-  Zistenie vlastníka pozemku pred potravinami Jednota, nakoľko tam stále parkujú dve autá,  
   ktoré obmedzujú občanov pri nákupe. 
   Časť pozemku patrí Jednote, časť pozemku je Mesta Žiliny. MP Žilina tu pravidelne robí  
   obhliadky. 
-  Opätovná požiadavka meranie rýchlosti na začiatku mestskej časti Zástranie. 
   Meranie rýchlosti sa uskutoční v jarných mesiacoch. 
-  Opätovná požiadavka zakúpiť do Domu nádeje 50 ks stoličiek. 
    Táto požiadavka je v riešení. 
-  Požiadavka na Žilbyt o pridelenie zadnej miestnosti KD pre mamičky s deťmi. 
   Požiadavka je v riešení. 
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-  Opätovná požiadavka na Žilbyt o zakúpenie nových stolových pultov do KD. 
   V dohľadnej dobe budú pulty dodané. 
-  Občania žiadajú do Domu nádeje umiestniť prenosné WC. 
   Momentálne na prenosné WC nie je rozpočet uvažuje sa o prípojke vody. 
-  Orezanie stromov na krajoch a tují pri kríži na cintoríne. 
   Na základe obhliadky pracovníkov životného prostredia nie je potrebné orezanie tují na  
   cintoríne. 
-  Oprava rozhlasu na ulici Jána Mičicu. 
   Požiadavka splnená. 
-  Požiadavka na odbor životného prostredia pripraviť reláciu o vypúšťaní splaškov. 
   Požiadavka splnená. Relácia bola 3x odvysielaná v miestnom rozhlase. 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-   Zavedenie vodovodu do Domu smútku a zrekonštruovanie existujúceho WC. 
-   Vybudovanie osvetlenia na cintoríne. 
-   Oprava rozhlasu na ulici Stará dedina pri dome č. 19. 
-   Vybudovať prístrešok na novej autobusovej zastávke v Budatíne, nakoľko tam čakajú deti, 
     ktoré dochádzajú do ZŠ Budatín zo Zástrania. 
-   Čistenie ulíc po zimnej údržbe. 
-   Oprava výtlkov na komunikáciách. Cesty sú v dezolátnom stave. 
-   Požadovaná asfaltová drť na Kubov dvor, Do Magúr, Belajov dvor. 
-   Je nutné vybudovanie asfaltovej cesty na ulici Ku zvonici /kopcovitý terén/. 
-   Na cintoríne zo spodnej časti orezať smrek. 
-   Priepust pod cintorínom vyčistiť. 
-   Občania si vyžadujú dôslednejšie čistenie ulíc a prostredia verejno prospešnými  
     pracovníkmi. 
-   Za humnami vyčistiť žľab cez cestu. 
 
 
4. Diskusia: 
 
Prítomný občan dal sťažnosť na Mariána Mičicu, že nezákonne znečisťuje životné prostredie 
pri kostole a doposiaľ neodstránil závady znečisťovania v minulosti. Preto žiada odbor 
životného prostredia, aby vykonal nápravu do 30 dní a informoval poslanecký výbor, ktorý 
bude informovať občanov o ďalšom postupe. V opačnom prípade požiada verejnoprávne 
televízie o zverejnenie dlhodobého problému. 
Občianka dala otázku čo je s komasáciou. Pán poslanec Púček vysvetlil, že ide o 
nevysporiadané dedičské konanie pozemkov pod stavby, to si musí každý občan vysporiadať 
sám. 
Prítomní občania odmietajú platiť poplatky za hrobové miesta, pretože časť občanov sú 
vlastníkmi hrobových miest,  preto žiadajú, aby mesto vykonalo opatrenia na vykúpenie 
pozemkov na cintoríne. Ide o majetkovo právne vysporiadanie. 
Občan sa sťažoval na rušenie nočného kľudu pri pohostinstve Minéza. Komisár Matejka 
odpovedal, že v piatok a sobotu podľa VZN sú takéto zariadenia otvorené do rána do 4,00 
hod. V prípade rušenia nočného kľudu majú zavolať na č. 159. Ďalej hovoril, že robia 



obhliadky aj v nočných hodinách. Obhliadajúci policajti vyčistili aj poškodenú tabuľu 
označujúcu mestskú časť Zástranie. 
Pán poslanec Pažický v diskusii prisľúbil, že zabezpečí opätovné kontroly dopravnej polície na 
meranie rýchlosti. 
Poslankyňa p. Talafová podala žiadosť o vybudovanie kanalizácie v celej mestskej časti 
Zástranie. 
Rodičia žiakov, ktorí navštevujú ZŠ Budatín, chcú byť informovaní koľko rómskych detí príde 
na túto školu. Uvažujú o presune svojich detí na iné ZŠ. 
Pani Talafová informovala občanov o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v čase od 
16.5.- 21.5.2017 podľa harmonogramu, ktorý je na vývesnej mestskej tabuli pri budove 
Jednota v Zástraní. 
 
 
5. Záver: 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší 
sa na ďalšiu spoluprácu. Všetky podnety občanov budú odoslané k prednostovi MsÚ, ktorý 
ich odovzdá na kompetentné miesta vedúcim odborov MsÚ v Žiline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vypracovala: Mgr. Emília Talafová 
 
 
 
.......................................................                                       ........................................................... 
Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                          sekretár výboru Mgr. Emíla Talafová 
 
 


