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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 25.4.2012 
 

Prítomní:  36 (podľa prezenčnej listiny) 

Poslanec MZ : Anna Smikoňová 

Hostia: Ing.Ján Štrajcher – Obvodný pozemkový úrad Ţilina 
 

Program: Informácie z MZ dňa 16.4.2012 a zo stretnutie primátora s občanmi 23.4.2012 

                Pozemkové úpravy v mestskej časti Zástranie – Ing. Ján Štrajcher 

                Diskusia, pripomienky občanov 
 

       Poslankyňa informovala o hlavných bodoch rokovania zastupiteľstva a otázkach, na 

ktoré odpovedal primátor na stretnutí s občanmi dňa 23.4.2012 v zasadačke mestského úradu. 

       Poslankyňa odovzdala pracovníkovi Obvodného pozemkového úradu Ţilina Ing. 

Štrajcherovi 522 podpísaných kladných vyjadrení k pozemkovým úpravám v mestskej časti 

Zástranie. 

Poďakovala aktívnym pomocníkom zo Zástrania (Melichar Mičica, Ján Kuba, Antónia 

Škorvánková, Karol Neslušan), ktorí zabezpečili podpisy vlastníkov s bydliskom v Zástraní  

( 407 podpisov). Konštatovala, ţe aj vlastníci  s iným bydliskom majú o úpravy záujem, 

pretoţe vyjadrenia, ktoré odoslala poštou sa vrátili v dostatočnom počte  (120). 

       Ing. Ján Štrajcher prevzal podpísané dokumenty a informoval občanov o ďalšom postupe. 

Vyzval všetkých vlastníkov, ktorí nemajú v katastri správne bydlisko, aby si to dali do 

poriadku, menoslov poslankyňa uverejní vo verejnej tabuli aj na internetovej tabuli 

v oznamoch 8. obvodu. 
 

K poţiadavkám občanov z predchádzajúcich stretnutí poslankyňa uviedla: 

Prístrešok MHD  Veterná – prednosta MÚ Ing. Dušan Petrík, ktorý vec riešil odišiel,  

zatiaľ nie je nástupca, na ktorého sa so ţiadosťou môţe obrátiť 

Dom smútku – ešte nie je voľný murár z aktivačných prác 

Detské ihrisko – v priebehu mája bude vykonaná anketa,  

Čierne skládky –poslankyňa s pracovníčkou odboru ŢP Ing. Moravcovou osobne riešili 

problém pri druţstve, ku ihrisku aj pod kostolom – do júna budú problémy vyriešené. 

Dňa 12.4. poslankyňa prišla likvidovať odpad pod škôlkou – členovia VPP neprišli.  

Na aktivačných prácach ostali uţ iba dvaja nezamestnaní zoZástrania, so súhlasom 

pracovníka MÚ poverila poslankyňa p.Škorvánkovú, aby im organizovala prácu. 

Cesta ku futbalovému ihrisku – poslankyňa so zástupcom TJ Zástranie navštívi v piatok  

27.4.2012 primátora Ing.Chomu a spoločne budú hľadať riešenie. 

Vyčistenie zatrubnenej časti rigola na problémovej ulici (Tienistá-Zimná), na ktorej bol 

v zime súvislý ľad: poslankyňa poţiada odbor dopravy, aby ŢK urobili pretlakové čistenie 

Podnety občanov: 

Ţiadajú oficiálne pomenovanie ulíc v Zástraní, je veľký problém dohovoriť sa 

v akejkoľvek situácii o lokalite, ktorú treba riešiť. 

V súvislosti s úpravou poplatkov za odpad ţiadajú, aby odpad bol odváţaný zo všetkých 

ulíc, vzhľadom na vysoké dane za nehnuteľnosti ţiadajú aj zimnú údrţbu na všetkých 

uliciach. 

Rodičia detí ZŠ v Budatíne ţiadajú semafor na prechode ku zastávke „Na Lány“v Budatíne, 

aby aspoň čiastočne  bola riešená bezpečnosť detí, prechádzajúcich od školy ku zastávke. 

V novom CP MHD bol odchod posledného spoja do Zástrania z mesta zmenený, 

cestujúci ho nestíhajú – ţiadať úpravu (na 22,30 hod.) pri zmene CP 1.9.2012  

 

                                                     Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa za 8. volebný obvod 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


