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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 23.5.2012 
 

Prítomní:  12 (podľa prezenčnej listiny) 

Poslanec MZ : Anna Smikoňová 
 

Program: 1.Informácie z MZ dňa 21.5.2012 

                2.Informácie k pozemkovým úpravám  

                3.Diskusia, pripomienky občanov 
 

1.  Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania zastupiteľstva. 
 

2.  K pozemkovým úpravám oznámila, ţe podľa telefonickej informácie Ing. Jána 

Štrajchera z Obvodného pozemkového úradu súhlasných podpisov je nadpolovičná väčšina, 

takţe proces môţe pokračovať. Poslankyňu poţiadal ešte doplniť vyjadrenia väčšinových 

vlastníkov: Štátne lesy, Mesto Ţilina a súhlas správcu pozemkov neznámych vlastníkov SPF. 
 

3. K podnetom a požiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí: 

- dom smútku: Ing. Bella a p. Mestický zabezpečili opravu sokla na dome smútku 

pracovníkmi VPP, uţ sa s opravou začalo.  

- smreky pri cintoríne: poslankyňa podala ţiadosť o vyjadrenie na OŢP MÚ Ţilina 

- čierne skládky: pri ceste ku ihrisku je uţ urobený hlinený val, ktorý zabráni sypaniu odpadu 

do rokliny ku potoku, aj rigol na odvodnenie siláţnej jamy je uţ urobený.  

Poslankyňa ďakuje Ing. Moravcovej z OŢP za aktívny prístup v riešení obidvoch vecí. 

- cesta ku futbalovému ihrisku: predseda TJ Marián Majtán spoločne s poslankyňou 

navštívili v tejto veci primátora Ing. Chomu a poţiadali ho o pomoc 

- zatrubnená časť rigola: ţiadosti nebolo vyhovené, ing.Sládková z odboru dopravy  

rozhodla vec riešiť s pomocou VPP, občania nesúhlasia, urobili by to dávno svojpomocne,  

ale treba k tomu mechanizmy – čistenie pod tlakom - ktoré majú iba ŢK. 

- oprava cesty na Hôrku: odbor dopravy oznámil, ţe nebude opravená pre nedostatok 

financií 

- úprava cestovného poriadku MHD: riaditeľ DPMŢ poţiadal o vykonanie prieskumu  

o potrebe zmeny v cestovnom poriadku, poslankyňa to zabezpečí formou ankety – odpovede 

na otázky treba do 15.6.2012 odovzdať v predajni COOP Jednota v Zástraní. 

- detské ihrisko: anketa k umiestneniu detského ihriska je spoločná s pripomienkami ku CP, 

o výsledku budú občania informovaní na poslaneckom stretnutí v júni 

- náter a oprava zvonice: je v majetku mesta (LV 335, parc.č.3843/6,súp.č.193), plech je tak 

poškodený, ţe ho treba vymeniť, nestačí náter 

- plastové okná na KD: majetkový odbor oznámil, ţe nie sú financie na plastové okná, 

poslankyňa poţiadala Ing. Bellu, aby zabezpečil opravu najviac poškodených okien 

- oprava pletiva pri KD: poţiadavka na opravu poškodeného pletiva pri kultúrnom dome 

nebola splnená, bude podaná opakovane 

D i s k u s i a: 

- dom smútku – treba ešte riešiť okná, nedajú sa zatvoriť, nie sú peniaze na nové, treba ešte 

opraviť staré, obnoviť náter. Treba  urobiť zastrešenie opravených schodov aj sokla. 

- opakovali sa požiadavky: prístrešok MHD Veterná, kosenie cintorína, náter kríţa... 

 

 

 

                                                     Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa za 8. volebný obvod 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


