Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
Kontakt: Mgr. Emília Talafová, Letná 418/18, 010 03 Žilina, mob. 0902484443
E-mail: emiliatalafova@gmail.com

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania,
ktoré sa konalo dňa 25.1.2018 o 17,00 hod. v kult. Dome v mestskej časti
Zástranie

Prítomní:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Informovanie plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia
3. Nové požiadavky občanov
4. Diskusia
5. Záver

1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov, vedúceho dopravy MÚ Žilina
Ing. Rolka, poslanca p. Ing. Pažického a komisára MP Žilina Mgr. Matejku a ospravedlnila
p. poslanca Púčka.
Popriala všetkým v novom roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky v osobnom a pracovnom
živote a dobrú spoluprácu.
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov
s občanmi zo dňa 19.10.2017 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.

- Opätovná požiadavka jednosmernej ulice Hore humnami z ulice Jána Mičicu.
- Zvolať mimoriadne stretnutie - vybudovanie novej autobusovej zastávky MHD
kvôli uliciam Družstevná a na Skotňu. Zvyšuje sa počet obyvateľov a hlavne v týchto
častiach žije veľa starších ľudí.
- Prizvať p. Ing. Rolku z odboru dopravy na stretnutie poslancov s občanmi Zástrania.
K týmto 3 požiadavkám sa vyjadril vedúci dopravy MÚ Žilina Ing. Rolko:
Na základe podnetu od občanov Zástrania ohľadom nového trasovania linky MHD, sme
vykonali stretnutie a skúšobnú jazdu autobusom so zástupcami DPMŽ s námestníkom
p. Šimkom, šoférom, za mesto odbor dopravy p. Rolko a občiankou p. Janou Janušovou.
Po vykonaní skúšobnej trasy bolo konštatované:
1. „Je nutné urobiť dopravný projekt ohľadom obalovej krivky z dôvodu zistenia možnosti

otočenia vozidla na konečnej zastávke.
2. Preverenie majetkových stavov pozemkov v danej lokalite.
3. Trasa vedúca Hore humnami nie je možné v zimnom období vykonávať.“
Projektová dokumentácia bola dokončená v decembri 2017. Podľa technickej správy
nie je možné vykonať jedno otočenie na jestvujúcej ploche. Klasický autobus sa priotoči
na jeden raz vždy čiastočne zasiahne do okolitých plôch. Otočí sa jedine nacúvaním na
dva razy. Je potrebná asistencia druhého človeka. Ďalej sa po preverení majetkovo
právnych vzťahov zistilo, že ide nielen o mestské pozemky, ale aj o súkromné pozemky.
- Opätovná požiadavka opravy výtlkov a jám na uliciach: Stará dedina, Na Skotni, Jašov dvor,
Do Magúr, Jána Mičicu, Kožov dvor, Belajov dvor.
Bude splnené po zimnej údržbe.
- Na Kultúrnej ulici opraviť výtlky od obchodu Jednota po konečnú zastávku MHD.
Požiadavka bola posunutá na VÚC. Bude splnená po zimnej údržbe.
- Orezať stromy na konečnej zastávke MHD /orech, jaseň/.
Jeden strom je orezaný. Druhý strom je v súkromnom vlastníctve, vlastník bol vyzvaný.
- Častejšie obhliadky MP pod cintorínom a pri bufete Minéza.
Požiadavka splnená.
- Občania si vyžadujú urgentné riešenie kanalizácie v Zástraní.
Požiadavka je daná do investičného plánu na rok 2019.
- Opätovná požiadavka o vrátenie veľkokapacitného kontajneru ku cintorínu nakoľko sa
robia čierne skládky.
Kontajner nebude vrátený, nakoľko sú tam umiestnené dve 1000 litrové nádoby.
- Opätovná požiadavka o kľúče z Domu nádeje pre pani kostolníčku.
Pani Patajová je poverená osoba, ktorá má hmotnú zodpovednosť za mestský majetok.
- Požiadať SEVAK, aby dal do pôvodného stavu komunikáciu na ulici Stará dedina pri dome
pána Bitušíka.
Požiadavka splnená.
- Občania žiadajú, aby na jeseň namiesto 1x bol 2x umiestnený kontajner.
V tomto roku 2018 budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené: na jar - marec, v júni, na
jeseň – október.
- Pohrabanie a odvoz lístia na cintoríne.
Požiadavka splnená.
3. Nové požiadavky:
-

Dopravné značky na križovatke: Na Straník a Kostolnej ulici.
Oprava rigolu pri cintoríne – chýbajú mriežky.
Opätovná požiadavka orezanie stromov na cintoríne.
Dopravné značky na konečnej autobusovej zastávke, Stará dedina napojenie Hore
humnami, Medzi plotmi, Kultúrna ulica.
Osadenia retardérov na ulici Kostolná.
Prejednať so starostom p. Mrázikom o komunikácii medzi Zástraním a Tepličkou n/Váhom.
Odstránenie vrakov pri kríži na ulici Jána Mičicu.
V zimnej údržbe je potrebné vozidlo s užšou radlicou na odhŕňanie snehu.
Opätovná požiadavka na premiestnenie áut pod kostolom (p. Kuba má rozhodnutie).
Oprava ulíc: Na Skotni, Jána Mičicu, Stará dedina, všetky Dvory, Kostolná.
Opätovná požiadavka na dovoz asfaltovej drte.

4. Diskusia:
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov, že na základe telefonátov, mailov, osobných
stretnutí sa plnili niektoré požiadavky: oprava rozhlasu, odhrnutie snehu na jednotlivých
uliciach. Poďakovala sa miestnemu občanovi p. Murárovi za odhŕňanie snehu a údržbu ciest.
Pri príležitosti konca roka novoutvorená ZO JDS pripravila posedenie pre starších občanov, za
čo im patrí veľká pochvala. 12. februára bude opätovne schvaľovaný návrh o rekonštrukciu
strechy MŠ Zástranie. Rekonštrukcia bola pozastavená pozmeňujúcim návrhom na
mimoriadnom zastupiteľstve 11. decembra 2017. V Zástraní sa v tomto roku uskutoční
rekonštrukcia rozhlasu a rozšírenie osvetlenia na cintoríne.
Pred dvoma týždňami sa uskutočnilo stretnutie poslancov s vedením Mesta kvôli
investičnému plánu na roky 2018-2021.
Zástranie:
- Zrealizovať rekonštrukciu Kultúrneho domu (vchodové dvere, zateplenie, fasáda budovy,
rozšírenie kuchyne). 2020
- Zaviesť vodovodnú prípojku na miestnom cintoríne. 2019
- Rozšíriť cintorín rekultivovaním pravej strany pre získanie nových hrobových miest. 2021
- Spracovanie štúdia kanalizácie a projektovej dokumentácie. 2019-2020
- Vyasfaltovať komunikácie Stará dedina, Kostolná ulica, Belajov dvor, Brodňanov dvor,
Neslušanov dvor, Šibikov dvor, Jaššov dvor a všetky vedľajšie ulice. 2019-2020.
5. Záver:
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší
sa na ďalšiu spoluprácu. Všetky podnety občanov budú odoslané k prednostovi MsÚ, ktorý
ich odovzdá na kompetentné miesta vedúcim odborov MsÚ v Žiline.

Vypracovala: Mgr. Emília Talafová

.......................................................
Predseda výboru Ing. Ján Pažický

...........................................................
sekretár výboru Mgr. Emíla Talafová

