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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 24.10.2012 
 

Prítomní: 12 (podľa prezenčnej listiny) 

Poslanec MZ : Anna Smikoňová 

Mestská polícia: kpt. Ján Capko 

 

Program: Informácie zo zasadnutia MZ 22.10.2012, diskusia 
 

Poslankyňa Smikoňová  

- informovala o priebehu Mestského zastupiteľstva Ţilina dňa 22.10.2012 

- o zrušení verejnej súťaţe na predaj lesa 

- o prijatom uznesení na zverejňovanie písomností v Zástraní súvislosti s komasáciou 

 

Diskusia: 

- ţiadosť o doplnenie cestovného poriadku MHD č.27 od 1.1.2013: preveriť moţnosti na  

pridanie spoja o 21,30 zo Ţiliny  

- nákladné automobily podnikateľa Mariána Mičicu rieši Obvodný pozemkový úrad Ţilina,  

- hlásený stavebný odpad na lúke oproti kostolu rieši Obvodný pozemkový úrad Ţilina 

- zastrešenie schodov na Dome smútku v Zástraní: hľadajú sa peniaze na zhotovenie projektu, 

poslankyňa zatiaľ nemá informáciu, či budú presunuté financie z odboru majetkového na 

investičný, aby mohol byť zabezpečený projekt. 

- vodu pre cintorín rieši poslankyňa s Ing. Cisárikom zo studne pod cintorínom alebo 

napojením na mestský vodovod, pretoţe doprava vody z mesta je zbytočne drahá. 

Občania navrhujú aj zvod zo strechy do pripravených zásobníkov, ale v čase sucha musí byť 

iný zdroj vody.  

- MŠ má problém s diviakmi, ničia plot a ryjú po školskom dvore 

- TJ pripomína opravu komunikácie ku ihrisku, ţiada urgovať opravu mostíka 

vodohospodármi (mesto ich ţiadalo na jar z protipovodňových zdrojov ) 

- pre odbor dopravy – na odbočku z Kostolnej doľava ku rod.d.122,123,124 dať značku 

slepá ulica, veľký problém je, keď tam vojde auto a nemôţe pokračovať v ceste. 

     Mestská polícia – kpt. Capko – poučil občanov, čo majú robiť pri túlaní psov , volať MP 

a majiteľ psa dostane pokutu. Informoval o nákladoch mesta pri umiestnení psa v útulku. 

- občania ţiadajú správcu cintorína, aby sa staral o opadané lístie, obrovská lipa robí problém, 

VPP sú 2, majú pokyn lístie hrabať, ale nerobia to. 

- poslankyňa pozvala občanov na stretnutie s primátorom v stredu 14. novembra do zasadačky 

MÚ. 
 

      

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


