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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania, 
ktoré sa konalo dňa 23.6.2016 o 17,00 hod. v kult. dome v mestskej časti 

Zástranie 
 
 
Prítomní: 
viď prezenčná listina 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia  
3. Nové požiadavky občanov 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov a hostí p. poslanca Ing. Jána 

Pažického a pracovníka Mestskej polície p. kpt. Capka 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca 

s občanmi zo dňa 28.4.2016 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. 

                        
 

 Zabezpečiť odpadový kôš na zástavku MHD na konečnej. 
- Požiadavka bola splnená. 

 Osvetlenie cintorína. 
- Splnenie tejto požiadavky je dlhodobejšie a závisí od financií. 

 Vyasfaltovať cestu vedľa Kultúrneho domu a predajne Jednoty, ktorá bude slúžiť na 
parkovanie a trhové miesto. 

- Zatiaľ táto požiadavka nebude splnená pre nedostatok financií. 

 Odstránenie lipy na cintoríne, ktorá je v zlom stave. 
- Bola vykonaná obhliadka z odboru životného prostredia, ktorý usúdil, že lipa nie je 

v takom stave, aby bola odstránená, boli orezané len niektoré konáre. 

 Požadujú asfaltovú drť na: 
Kubov dvor, Belajov dvor, Pri zvonici, Brodňanov dvor, Neslušanov dvor, Šibíkov dvor 

- Obhliadkou z odboru dopravy bolo zistené, že sa tu nachádzajú strmé svahy a pri 
daždi by došlo k zmytiu tejto drte. 

 Nebolo vykonané vyčistenie po zimnej údržbe na vedľajších uliciach. 
- Požiadavka splnená. 

 Komasácia – overiť u p. Štrajchera. 
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- Komasácia by mala začať pre Zástranie v roku  2017. 

 Vyasfaltovanie ciest: 
Hore starou dedinou, Ku kostolu, Cesta do Toboliny. 

- Splnenie požiadavky závisí od financií. 

 Majtkovo – právne vysporiadanie ciest. 
- Túto požiadavku by mal systematicky riešiť štát, mesto nemá na to dostatok financií. 

 Opätovná požiadavka na vybudovanie prístrešku na cintoríne. 
- Požiadavka je v riešení. 

 Častejšie meranie rýchlosti pri MŠ na Kultúrnej ulici /alebo osadenie dopravnej 
značky na obmedzenie rýchlosti/. 

- Táto požiadavka bola posunutá na ODI. 

 Poskytnúť miestnosť v Kultúrnom dome za účelom stretávania a krúžkov pre  
mamičky s deťmi. 

- Táto požiadavka bude aktuálna na jeseň, keď budú dodané preliezky ku kultúrnemu 
domu. 

 Úprava cesty pri ihrisku v spolupráci urbariátom. 
- Požiadavka bude splnená, keď bude k dispozícii asfaltová drť. 

 Úprava terénu za ihriskom smerom do Snežnice a odstránenie čiernej skládky. 
- Požiadavka bola splnená. 

 Preveriť, kto je vlastníkom cesty zo Zástrania do Tepličky n/Váhom. 
- Vlastníkom cesty zo Zástrania do Tepličky n/Váhom je VÚC. 

 Zabezpečiť do Domu nádeje nové stoličky a koberec. 
- Požiadavka je v riešení. 

 Opraviť rozhlas v Starej dedine. 
- Jedná sa o rozhlas – Brodňanov dvor u rodiny Sedliakovej Boženy. Bola prisľúbená 

náprava. 
 
 

3. Nové požiadavky: 

 Opraviť cestu v Starej dedine (kruhový objazd separovaný odpad) – cesta sa 
prepadáva je potrebná okamžitá náprava. 

 Opätovná požiadavka na orezanie líp na cintoríne. 

 Opätovne asfaltovú drť požadujú: 
Kubov dvor ešte jednu fúru, Belajov dvor – pri rodine Patajových je rovný, kde by 
mohla byť asfaltová drť, Neslušanov dvor – rodina Sedliaková sú tam nové rodinné 
domy a cesta je v zlom stave. 

 Spojovací chodník – od konečnej zástavky, ktorý prepája kostolnú ulicu, často 
využívaný hlavne do kostola – starší ľudia, je tam blato vhodná by bola drť. 

 Na ihrisko požadujú upraviť cestu a parkovisko asfaltovou drťou. 

 Za kultúrnym domom požadujú vyspraviť cestu drťou. 

 Opätovná požiadavka komasácie. 

 Opätovná požiadavka pri riešení prístrešku na cintoríne. 

 Opätovná požiadavka na meranie rýchlosti Kultúrna ulica pri MŠ. 

 Mamičky s deťmi žiadajú o vyčlenenie miestnosti v kultúrnom dome, bývalá 
mangľovňa a telekom ústredňa. Zistiť kto má kľúče, vypratať staré nefunkčné 
prístroje od telekomu a dať miestnosť do používateľného stavu pre mamičky a deti. 



 Pravidelné kosenie a úprava terénu pri kultúrnom dome, ktorý dodnes nebol 
pokosený, nakoľko tam bývajú každý víkend akcie. 

 Zakúpiť kosačku a krovinorez pre hasičov v Zástraní – oni by kosili okolie kultúrneho 
domu, plochy okolo cintorína a aj iné plochy. 

 Požiadavka o preplatenie bločkov na benzín pre hasičov, ktorí kosili pod cintorínom. 

 Opätovná požiadavka zakúpiť do Domu nádeje 50 ks stoličiek. 

 Športovci požadujú na futbalové ihrisko preliezky a hojdačky pre deti. 

 Zistiť či sú v pláne údržby ciest hlavne bočné uličky Neslušanov dvor, Belajov dvor, 
Brodňanov dvor. 

 Opätovná požiavka preliezok ku kultúrnemu domu – prísľub p. primátora Chomu zo 
Štúrovho parku do Zástrania na jeseň 2016. 

 Čistenie jarčekov, ktoré sú upchaté a znečistené splaškami. Chodník pri Belajov dvor 
p. Gašiaková, pri Starom cintoríne p. Neslušanová a pri Kultúrnej ulici, smerom na 
Straník  p. Bugáňová. 

 
4. Diskusia: 

 
V diskusii občania vyjadrili nespokojnosť s údržbou ciest, s kosením trávy 
a vyspravovaním ciest asfaltom a asfaltovou drťou. 
Pani Patajová povedala, že Okresná správa ciest so sídlom na konci Budatína má dosť 
asfaltovej drte  a požiadala, či by nebolo možné v rámci spolupráce s Mestom Žilina 
doviezť drť do Zástrania (aspoň 10 fúr). 
Pani Sedliaková ponúkla koberec do Domu nádeje (požiadavka z predchádzajúceho 
stretnutia). 
Pani Talafová požiadala, aby občania nelepili svoje oznamy na mestskú tabuľu, ktorá 
je umiestnená pri potravinách Jednota, nakoľko dochádza k jej znečisteniu 
a poškodeniu. 
Pán Kuba poďakoval p. poslankyni za 2 fúry drte dovezenej na Kubov dvor. Pani 
poslankyňa si osobne pozrela vyspravenú cestu a bola milo prekvapená ako je pekne 
urobená. Pán Kuba sa vyjadril, že má traktor s valcom a ak bude dovezená drť 
pomôže aj ostatným občanom. 
 
 

5. Záver: 
                Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za      
                účasť  na stretnutí a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 
                 
 
 
 
 
                                                                                                  Vypracovala : Mgr. Emília Talafová 
 
....................................................                                         ............................................................ 
predseda výboru Ing. Ján Pažický                                         sekretár výboru Mgr. Emília Talafová 
 
        



 
 

 
 

 
 
 


