
MZ Žilina, volebný obvod č.8                                                      Miestna časť: ZÁSTRANIE 

 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 6.8.2014 
 

Prítomní: 19 občanov (prezenčná listina) 

                Poslanec MZ : Anna Smikoňová 

                Mestská polícia: nezúčastnil sa 

                Mestský úrad: odbor stavebný- nezúčastnil sa zástupca ani sa neospravedlnil 

                                        Odbor životného prostredia – Ing. Marta Moravcová         

                SEVAK: Ing. Dušan Šutý 
 

K výmene dokladov v súvislosti s pomenovaním ulíc poslankyňa uviedla: 

Zástupca stavebného odboru MÚ Žilina sa napriek sľubu prednostu nezúčastnil ani sa 

neospravedlnil. Názov ulice je iba na 2 miestach, ostatné ulice nie sú označené.  

Volebné moratórium je do 15. novembra 2014. 
 

Ing. Dušan Šutý zo spoločnosti SEVAK informoval o prieskume záujmu o napojenie na 

splaškovú kanalizáciu pre Zástranie, ktorý spoločnosť SEVAK vykonáva. 
 

Ing. Marta Moravcová z odboru životného prostredia MÚ oznámila, že je potrebné 

vypísať „Zmluvu o budúcej zmluve...“ so spoločnosťou SEVAK.  

Ing. Moravcová priniesla čisté tlačivá a dohovorila sa s poslankyňou Smikoňovou, že 

vypísané tlačivá môžu občania vložiť do pripravenej krabice v predajni JEDNOTA Zástranie 

Do 30.9.2014.  

Čisté tlačivá si možno vypýtať v klientskom centre Mestského úradu Žilina alebo stiahnuť na 

internete (úradná tabuľa mesta Žilina, oznamy pre 8.volebný obvod). 
 

Diskusia, požiadavky a pripomienky prítomných občanov:  

          Občania sa pýtajú, ako pokračuje komasácia pre Zástranie: 

Ministerstvo pôdohospodárstva podľa informácie Krajského pozemkového úradu obnovuje 

proces komasácie (pozemkové úpravy) mestskej časti Zástranie, v septembri bude vypísané 

verejné obstarávanie na dodávateľa. 

 Otázky ku rekonštrukcii  verejného osvetlenia: 

Po každom daždi a búrke ostávajú neosvetlené celé ulice, poslankyňa nemá nové informácie 

Ku rekonštrukcii verejného osvetlenia v mestskej časti Zástranie. 

Cintorín: 

   Na žiadosť poslankyne boli odrezané iba zlomené konáre na lipe. 

   Pri cintoríne sú už druhý rok označené staré smreky na vyrezanie.  

P. Kuba povedal, že je to pozemok urbárskeho spoločenstva, podá na MÚ Žilina písomnú 

žiadosť, aby smreky mohlo vyrezať urbárske spoločenstvo.    

Dom smútku: 

Ing. Cisárik z odboru ŽP ihneď po nahlásení zabezpečil opravu padnutej  steny. 

Cesta zo Zástrania do Tepličky: 
Z podnetu poslankyne sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti podžupana Ing. Jozefa 

Štrbu, Ing.Mokrý za SC ŽSK, Primátor Ing. Igor Choma, prednosta Mgr. Anton Trnovec, 

ved. odb. kultúry Ingrid Dolníková a predseda OZ Paraglyding Ing. Peter Vrabec. 

Výsledok: je to cesta III. Tr.je na území obce Teplička nad Váhom, v správe kraja. 

Je v dezolátnom stave, vzhľadom na jej využitie kraj nemá záujem investovať do jej úpravy, 

aj napriek tomu, že ju využívajú zahraniční športovci (paraglyding) a cyklisti.... 

    Prítomní občania trvajú na tom, aby sa cesta upravila a dohovorili sa, že napíšu petíciu 

predsedovi samosprávneho kraja Ing. Blanárovi 

 



Požiadavka na odbor životného prostredia (Ing. Marta Moravcová): 

Orezať lipu na cintoríne, zabezpečiť pokosenie jedovatej buriny ponad kultúrny dom. 

 

Ďalšie žiadosti občanov: 

Zabezpečiť výkup starého papiera výmenou za WC papier, opraviť rozhlasový reproduktor 

na ulici J. Mičica, pridať kontajner na sklo vedľa kontajnera na plasty na ulicu J. Mičica.    

Informácia o príjmoch a výdavkoch za mestskú časť Zástranie: 

Na požiadanie občianky Marty Valachovej poslankyňa vyžiadala od vedenia mesta Žilina 

informácie o príjmoch a výdavkoch mestskej časti Zástranie za roky 2011-2013. 

Prehľadná tabuľka tvorí prílohu tejto zápisnice.    

 

 
 

                                    Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod    

                                                                                                 Mobil 0904/136406, mail:smikonova@gmail.com 

 

 

 

Príloha: Prehľad príjmy a výdavky Zástranie 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


