Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline,
Kontakt: Mgr. Emília Talafová, Letná 418/18, 010 03 Žilina, mob. 0902484443
E-mail: emiliatalafova@gmail.com

ZÁPISNICA
zo stretnutia
stretnutie poslanca s občanmi Zástrania
Dňa 15.4.2015 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome Zástranie sa podľa harmonogramu
poslaneckých stretnutí v roku 2015 uskutočnilo stretnutie poslankyne Emílie Talafovej
s občanmi mestskej časti Zástranie.
Stretnutia sa taktiež zúčastnil pracovník Mestskej polície Žilina kpt. Capko.
V úvode stretnutia privítala hostí a prítomných občanov p. Talafová a oboznámila ich
s programom stretnutia.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia
3. Nové požiadavky občanov
4. Diskusia
5. Záver
1. Stretnutie otvorila p. Talafová
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca
s občanmi zo dňa 8.1.2015 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.
• Vybudovať verejné osvetlenie v mestskej časti Zástranie a tiež aj na cintoríne.
- Bolo uskutočnené a odovzdané za prítomnosti pána primátora Ing. Chomu.
• Zrealizovať nadstrešník nad schodmi do Domu smútku už podľa vyhotovenej
projektovej dokumentácie.
- Nakoľko nie je doposiaľ majetkovo-právne vysporiadanie prístrešok nebude
zrealizovaný.
• Vybudovať chodník na hlavnej komunikácii pri MŠ
- Realizácia výstavby chodníka nie je plánovaná v danej investícii
• Vybudovať kanalizáciu v celej mestskej časti Zástranie
- Momentálne prebieha prihlasovanie záujemcov v termíne do 30.6.2015
• Osadiť lavičky na sedenie na cintoríne.
- Lavičky poskytne pán Cisárik podľa možnosti.
• Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- Bude navrhnutá do rozpočtu v r. 2016
• Odchyt túlavých psov z obce v spolupráci s Mestskou políciou Žilina a útulkami pre
psov.
- Je uskutočňovaný priebežne podľa plánu Mestskej polície Žilina.

•

Zabezpečiť častejšie a pravidelnejšie hliadkovanie príslušníkov MP pre mestskú časť
Zástranie.
- Hliadkovanie je uskutočňované pravidelne.
• Doplniť na ulici J- Mičicu kontajner pre zber skla.
- Kontajner bude dodaný na požadované miesto.
• Zabezpečiť v spolupráci so ŽP Žilina zber papiera z domácností občanov v spojení
s jeho odvozom
- Bude uskutočnený v priebehu mesiaca apríl.
• Zabezpečiť v spolupráci ŽP Žilina odstránenie starých a napadnutých stromov na
cintoríne v okolí Domu smútku spojené aj s úpravou stromov.
- Na základe obhliadky ŽP výrub stromov nebude povolený iba orez stromov.
• Zabezpečiť opravu verejného vodovodu v časti pri družstve, z ktorého vyteká voda,
ktorá poškodzuje verejnú komunikáciu a v zimnom období ohrozuje bezpečnosť ľudí.
- Verejný vodovod nie je majetkom mesta, z toho dôvodu nebude oprava
zrealizovaná.
• Rekonštrukcia súčastí kultúrneho domu:
a/ Dodanie nových žalúzií.
b/ Oprava hlavnej opony
c/ Výmena drevených madiel na schodoch pri vstupe
d/ Dokúpiť kuchynský riad.
e/ Zakúpiť chladničku 300 l
- Postupne podľa možnosti finančných prostriedkov budú splnené, nakoľko v tomto
čase prebiehala nákladná oprava - výmena potrubí upchatých odpadov
• Zistiť reálny stav komasácie (ROEP).
- ROEP t.č. má v kompetencii Grafická správa – kataster (pozemkové terénne úpravy.
Vybavuje: Obvodný pozemkový úrad ul. Kmeťa – Ing. Štrajcher.
• Pokračovať v aktivačných prácach v obci realizovaných aktivačnými pracovníkmi
z dôvodu údržby a čistoty prostredia.
- Aktivačný pracovníci pracujú na požadovaných miestach (MŠ + obec).
3. Nové požiadavky.
• Prenájom hrobov a zakúpenie nových hrobových miest na cintoríne v Zástraní.
• Osadiť dve dopravné značky pri pohostinstve Minéza (vyvrátené), premiestniť
dopravné zrkadlo na križovatku. Výmena značky obec Zástranie na začiatku mestskej
časti Zástranie.
• Zabezpečiť kontajnery na zber elektrospotrebičov na viacerých miestach (družstvo,
kultúrny dom ........)
• Riešenie opätovnej požiadavky renovácie kultúrneho domu. (opona, zábradlie,
chladnička, umývadlo v kuchyni...)
• Zabezpečiť dovoz vody do cisterien na cintoríne.
• Zabezpečiť častejší odvoz veľkokapacitného kontajnera na zber odpadu pri cintoríne
aspoň 2x týždene.
• Zabezpečiť opravu verejnej komunikácie (výtlky) v obci po zimnom období.
• Predĺžiť cestu na ulici do Toboliny, z dôvodu prístupu rýchlej zdravotnej služby (býva
tam invalid).

4.

Diskusia

Do diskusie sa zapojila pani Ďungelová, ktorá požaduje, aby zamestnanci SEVAKU
zabezpečili odtok vody z odkaľovacieho ventilu mimo jej pozemku. Pani Labudová
z urbariátu žiadala, aby sa zabránilo predaju mestských pozemkov – lesy v Zástraní bez
ich vedomia. Občania Zástrania si žiadajú, aby o všetkých krokoch spojených s lesmi v ich
obci boli informovaní.
5. Záver
Zasadnutie ukončila pani poslankyňa Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na
stretnutí a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
Vypracovala : Mgr. Emília Talafová

