
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 zasadnutia Výboru č.8    

stretnutie poslancov s občanmi Zástrania 
 

 Dňa 25.6.2015 o 16,30 hod.  v Kultúrnom dome Zástranie sa podľa harmonogramu 
poslaneckých stretnutí v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 
zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov: Mgr. Emília Talafová a  Ján Púček. Zasadnutie sa 
uskutočnilo za účelom stretnutia poslanca s občanmi mestskej časti Zástranie. 
Stretnutia sa taktiež zúčastnil pracovník Mestskej polície Žilina  kpt. Capko. 
     V úvode stretnutia privítala hostí a prítomných občanov p. Talafová a oboznámila ich 
s programom stretnutia. 
Program: 

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

 
1. Stretnutie otvorila p. Talafová 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca 

s občanmi zo dňa 15.4.2015 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. 

         
• Prenájom hrobov a zakúpenie nových hrobových miest na cintoríne v Zástraní. 
- Z dôvodu PN Ing. Cisárika neboli občania informovaný o skutočnostiach ich 

požiadavky. 
• Osadiť dve dopravné značky pri pohostinstve Minéza (vyvrátené), premiestniť 

dopravné zrkadlo na križovatku. Výmena značky obec Zástranie na začiatku mestskej 
časti Zástranie. 

- Požiadavka bola splnená. 
• Zabezpečiť kontajnery na zber elektrospotrebičov na viacerých miestach (družstvo, 

kultúrny dom ........) 
- Zber sa uskutočňuje pravidelne 2x ročne nasledujúci zber – jeseň 2015 
• Riešenie opätovnej požiadavky renovácie kultúrneho domu. (opona, zábradlie, 

chladnička, umývadlo v kuchyni...) 
- Splnené: oprava opony, výmena zábradlia, odstránenie upchatia vodovodného 

potrubia. Ostatné požiadavky budú priebežne plnené podľa finančných možností. 
• Zabezpečiť dovoz vody do cisterien na cintoríne. 
- Naplnenie cisterien vodou na cintoríne na základe telefonických požiadaviek  bolo 

zabezpečené . Do budúcna sa ukladá správcovi cintorína dbať o kontrolu cisterien. 
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• Zabezpečiť častejší odvoz veľkokapacitného kontajnera na zber odpadu pri cintoríne 
aspoň 2x týždenne. 

- Odvozy budú zabezpečený podľa potreby / minimálne 1x do týždňa  /. 
• Zabezpečiť opravu verejnej komunikácie (výtlky) v obci po zimnom období. 
- Požiadavka bola čiastočne splnená. 
• Predĺžiť cestu na ulici do Toboliny, z dôvodu prístupu rýchlej zdravotnej služby (býva 

tam invalid). 
- Požiadavka bola zamietnutá z dôvodu vysokých finančných nákladov. Pri obhliadke 

bolo skonštatované, že cesta je prístupná. 
 

3.   Nové požiadavky: 
 
• Občania žiadajú MsÚ- ŽA, aby nesplnené rozhodnutie pozemkového obvodného 

úradu ŽA pod číslom OPÚ – 2013/00581-04/CHO upozornili, že porušovateľ Marián 
Mičica, Zástranie 211, nesplnil vyššie uvedené rozhodnutie. 
Rozhodnutie je zo dňa 25.6.2013. 

• Občania žiadajú zvýšiť rozpočet pre mestskú časť Zástranie. 
• Opätovná požiadavka na prístavbu prístrešku nad Domom nádeje v areáli cintorína  
• Odvodniť bývalý mestský starý rezervár na ceste K vodojemu z dôvodu vytekania 

vody po komunikácii. 
• Dopravné zrkadlo pri Minéze /ulica Jána Mičicu a Na vráta/ osadiť na pôvodné 

miesto. 
• Zabezpečiť vykosenie trávy pod cestou na cintoríne a jeho okolia. 
• Zabezpečiť osvetlenie cintorína a osadenie lavičiek na cintoríne. 
• Občania žiadajú MsÚ -ŽA o vybudovanie sľúbeného multifunkčného ihriska na 

pozemku Urbariátu Zástranie. 
• Na ulici Brodňanov dvor zabezpečiť úpravu komunikácie k domom aspoň drťou 

z dôvodu poškodenia pri zavedení plynofikácie ako i osvetlenie a odvozu smetí na 
tejto ulici. V zimnom období zabezpečiť údržbu komunikácie. 

• Rozšírenie verejného rozhlasu k uliciam Na Hôrku, Brodňanov dvor, Stará dedina. 
• Z dôvodu častejšieho využívania priestorov Kultúrneho domu pri oslavách a akciách 

navýšiť finančné prostriedky do rozpočtu na vybavenie kuchyne- väčšie umývadlo, 
väčšiu chladničku, väčší sporák, varnú panvicu, riad... 

• Vypracovať projekt na vodu do Domu nádeje a zrealizovať prívod vody. 
• Na základe žiadosti občanov zebezpečiť pomocné práce vykonávané  aktivačnými 

pracovníci nielen v MŠ, ale aj v obci. 
4.   Diskusia 
 

        Pani Škorvánková poďakovala pani poslankyni za promtnosť pri riešení problémov. 
        Občania žiadajú, aby sa zasadnutí zúčastňovali aj zamestnanci kompetentných           
         odborov MsÚ, z dôvodu riešenia daných problémov. 
  

         5.Záver 
                Zasadnutie ukončila pani poslankyňa Talafová, ktorá poďakovala prítomným za      
                účasť  na stretnutí a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
                                                                                                  Vypracovala : Mgr. Emília Talafová 



 
 
        

 
 

 
 

 
 
 


