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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 23.2.2012 
 

Prítomní:  15 (podľa prezenčnej listiny) 

Poslanec MZ : Anna Smikoňová 
 

Program: Informácie z MZ dá 20.2.2012 

                Diskusia, pripomienky občanov 
 

Poslankyňa informovala o hlavných bodoch zastupiteľstva, ktoré sa týkali kontrolnej činnosti  

                   hlavnej kontrolórky p.Šutekovej, 

                   o schválenom územnom pláne pre mesto, zdôraznila prínos územného plánu  

                   a oznámila, ţe pre Zástranie zverejní nový územný plán na dostupnom mieste  

                    kultúrneho domu. 
 

K poţiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí uviedla: 

- na prístrešok MHD Veterná dostala písomnú ţiadosť viacerých občanov, postúpila 

ju prednostovi MÚ Ing. Petríkovi, po voľbách budú vec riešiť v spolupráci s odborom 

dopravy, majetkovo-právnym oddelením a dopravnou políciou 

- dom smútku pozrela, maľovanie nie je potrebné, ale treba riešiť okná, podlahovú  

krytinu a stoličky. Podľa vlaňajšieho dohovoru by mala byť v tomto roku realizovaná 

oprava obkladu a prekrytie schodov. Vzhľadom na to, ţe došlo na MÚ ku zmene 

zodpovedného pracovníka,  bude treba opäť urobiť prehodnotenie poţiadavky. 

Treba uvaţovať o osvetlení cintorína a ozvučení domu smútku. 

- detské ihrisko – občania navrhujú vyčleniť plochu z areálu materskej školy, je to  

veľká plocha a je to v centre. 

- občania ţiadajú uverejniť cenník pohrebných sluţieb, kopanie jamy a ďalšie sluţby 

aspoň dvoch pohrebných spoločností (FUNERAL a p.), aby sa vedeli zorientovať 

       -   majú problém s odvozom odpadu, niektoré ulice  nie sú vyváţané po celý rok,  

poslankyňa zabezpečí mapu odvozu odpadu 

       -   k informácii o vytekajúcej vode dole ulicou, ktorú má riešiť ObÚŢP: občania ţiadajú  

            na jar prečistiť rigol aj ostatné šachty, je potrebné riešiť odvodnenie cesty mreţou,          

            aspoň na jednom úseku, poslankyňa dá poţiadavku na odbor dopravy 

- nesvieti verejné osvetlenie na ulici odbočujúcej z Vrchnej ulice (dom č.124 p.Kuba) 

treba doplniť verejné osvetlenie na uličke s novopostavenými domami 

- hlásenie o skúške sirén pre Zástranie je nepotrebné – siréna v Zástraní je odstavená 

- stromy v priestore cintorína vyrezať –ohrozujú pomníky aj ľudí, smreky za plotom 

sú nebezpečné, treba s nimi niečo robiť, kým niekoho nezabijú. 

      -     občania navrhujú odpočívadlo s infotabuľou nad kostolom, na trase ku Straníku, je   

to pekné miesto s vyhliadkou, poslankyňa zistí, či je moţné získať financie z grantov  

aj pre fyzické osoby 

- na jeseň bolo navrhované, aby z fondov na protipovodňové opatrenia boli  

zabezpečené betónové rúry do potoka nad ihriskom, zároveň by sa chránila cesta  

ku ihrisku, poslankyňa zistí, kto to rieši 

- TJ má záujem doplniť lavičky pod altánok, poslankyňa odporúča riešiť poţiadavku 

v rámci pridelenia grantov    

- správkyňa KD p.Valachová ţiada peniaze na zakúpenie obrusov pre KD 

- občania ďakujú za kontajner na separáciu skleného odpadu na konečnej MHD. 

 

                                                Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa za 8. volebný obvod 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


