
Poslanecký obvod č.8                                                                       Miestna časť: ZÁSTRANIE 

 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 25.1.2012 

 

Prítomní občania:  54 (prezenčná listina) 

Prítomní poslanci: Anna Smikoňová 

Prítomní hostia:    Ing. Ján Štrajcher, Obvodný pozemkový úrad Ţilina 

                              JUDr. Jakub Ulaher, vedúci odb.majetkovo-právneho,MÚ Ţilina 

 

Program: 

1. Ing.Ján Štajcher – informoval o pláne na pozemkové úpravy v mestskej časti 

Zástranie, o postupe, priebehu, podmienkach, odpovedal na otázky občanov vo veci 

financií (proces bude hradený z eurofondov),  

2. Poslankyňa Smikoňová – oznámila, ţe uţ začal písomný zber názorov vlastníkov pôdy 

s trvalým pobytom v Zástraní o tom, či s pozemkovou úpravou súhlasia alebo nie. 

Na túto prácu zatiaľ nie sú peniaze, 4 ochotní občania to robia bezplatne. 

Bliţšie informácie podá ona a ing. Štrajcher telefonicky alebo mailom. 

 

3. Poslankyňa informovala o programe mestského zastupiteľstva dňa 23.1.2012 

4. Diskusia:  

- Občania ţiadajú opraviť a vymaľovať dom smútku, zabezpečiť upratovanie, je 

nedôstojné, aký je DS špinavý: poslankyňa opakovane informovala, ţe v rozpočte  

na rok 2012 je oprava obkladu a zakrytie schodov DS. Upratovanie DS musí riešiť 

správca cintorínov. 

- JUDr.Ulaher informoval, ţe verejnú súťaţ na správu cintorínov vyhrala spoločnosť  

p. Francla. 

- Občania ţiadajú zverejniť cenník sluţieb, pretoţe Francl kope najdrahšie jamy. Platia 

nájom za hrobové miesta na svojich pozemkoch, ktoré im mesto ešte nevyplatilo... 

Na cintoríne treba odstrániť tuje, ktoré ničia pomníky, orezať lipy, vyrezať smreky. 

- Občania sa sťaţujú na nedostatočnú údrţbu ciest: v Zástraní napadlo najviac 

snehu, niektoré ulice vôbec nie sú udrţiavané, dane predsa platí kaţdý, nie je 

moţné, aby sa mesto o niektoré ulice vôbec nestaralo. 

- Poslankyňa informovala, ţe popoludní zasadá komisia s p. primátorom, ktorá bude 

riešiť situáciu v Zástraní. 

- Občania ţiadali, aby upchatý kanál pod druţstvom na starej ceste bol vyčistený,  

pracovníci SEVAKU tvrdia, ţe to nie je ich,  voda vyteká na vozovku a mrzne: 

poslankyňa poţiada telefonicky dispečing ŢK o pomoc. 

- Občania ţiadajú vrátiť prístrešok MHD na zastávku Veterná 

- Urgujú kontajner na sklo, ktorý  bol ţiadaný v januári 2011 (pred rokom). 

- Je nutné riešiť pomenovanie ulíc  v Zástraní. 

 

 

 

 

 

 

      Zapísala: Anna Smikoňová, 

      poslankyňa MZ Žilina za 8. obvod 

 

 


