
 Poslanecký výbor č.8                                                    Miestna časť: ZÁSTRANIE 

 

        

 

Zápisnica z poslaneckého dňa 25.11.2011  v mestskej časti Zástranie 

 

Prítomní poslanci:   Anna Smikoňová 

Prítomní občania:    8 (podľa prezenčnej listiny) 

 

Program: Informácie z  MZ dňa 21.11.2011 

                Činnosť poslanca a plnenie poţiadaviek občanov 

                 Diskusia 

 

1. Poslankyňa informovala občanov o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ţiline. 

Venovala sa oblastiam, ktoré zaujímali občanov, najmä schváleniu plánu hrobových 

miest a verejnej súťaţi na výber správcu cintorínov. 

2. K predchádzajúcim stretnutiam uviedla: 

Do prípravy na komasáciu (pozemkovú úpravu) sa zapojí aj mesto – poslankyňa 

rokovala s vedúcim organizačného odboru Ing. Machynom a ved.odboru majetkovo-

právneho JUDr. Ulaherom a dohodli zabezpečenie a doručenie listiny na vyjadrenie 

vlastníkom dotknutých pozemkov. 

Občania ţiadajú zistiť, koľko eur budú na pozemkovú úpravu prispievať občania. 

Odbor majetkovo-právny oznámil, ţe rigol pri KD v Zástraní je opravený. 

Správkyňa KD p. Valachová ţiada informáciu, ako sa budú opravovať zaťahovacie 

dvere na zasadačke a poškodené pletivo pri kultúrnom dome (p. Slezáček – dielňa 

Budatín?). 

Dosluhuje rozhlasová ústredňa. Treba zaradiť jej výmenu do rozpočtu mesta. 

Ulica Kostolná – v roku 2011 bola opravená ľavá strana, treba opraviť aj pravú stranu 

Prepadnutý asfalt po ukladaní plynu? Treba obnoviť dopravné značenia. 

Hlavná cesta na konečnej MHD (odbočka ku ihrisku) je poškodená po prácach 

SEVAKU – treba ich vyzvať, aby ju dali do pôvodného stavu (dať asfalt, je tam iba 

štrk). 

Rigol vedľa hlavnej cesty je potrebné vyčistiť, môţu to vykonať pracovníci VPP, ale 

potrebujú otvoriť krycie mreţe (odbor dopravy p. Sládková?) 

Občania ţiadajú informáciu, ako sa rieši smetisko pri ceste na futbalové ihrisko, 

kedy tam budú osadené zábrany pred ďalším sypaním odpadu (MÚ odbor ŢP ?) 

Občania urgujú dodať kontajner na separované sklo ku zastávke MHD konečná 

Zástranie  (poţiadavka z januára 2011?) 

Pod  MŠ Zástranie vzniká ďalšia skládka odpadu – ţiadame odbor ŢP  o pomoc. 

 

Poslankyňa poďakovala majetkovo-právnemu odboru (p.Formánková) za  urgencie na 

opravu rigolu pri KD spoločnosťou COOP Jednota Ţilina. 

 

 

 

                                                                               Zapísala: Anna Smikoňová, 

                                                                                               Poslankyňa MZ Žilina 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 



 

 

 


