Kontakt: Mgr. Emília Talafová, Letná 418/18, 010 03 Žilina, mob. 0902484443
E-mail: emiliatalafova@gmail.com

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslanca s občanmi Zástrania,
ktoré sa konalo dňa 26.1.2017 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 a predstavila nového pracovníka
MP Žilina komisára Mgr. Matejka Martina, ktorý na základe novej organizačnej štruktúry
MP bude mať na starosti mestskú časť Zástranie.
Všetkým prítomným zaželala do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov
v rodinnom a pracovnom živote a dobrú spoluprácu v roku 2017.

2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi
zo dňa 28.10.2016 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.

- Meranie rýchlosti na začiatku Zástrania pri Domove soc. služieb – chodiť pomalšie.
Požiadavka splnená.
- Opätovná požiadavka zakúpiť do Domu nádeje 50 ks stoličiek.
Zatiaľ nie sú finančné prostriedky.
- Osobitné oplotenie preliezok pred kult. domom a vybudovanie bočného vchodu.
Mesto neplánuje osobitné oplotenie. Vybudovanie bočného vchodu preveríme. Záleží to
od financií.
- Opätovná požiadavka na Žilinské komunikácie kvôli čisteniu splašiek.
Žilinské komunikácie spravujú len dažďovú kanalizáciu, nie splaškovú. Podľa platného VZN
nie je prípustné voľné vypúšťanie splaškov. Každý by mal mať septik alebo žumpu.

- Zakúpiť nové stolové pulty do KD.
Zatiaľ nie sú finančné prostriedky.
3. Nové požiadavky:
- Zistenie vlastníka pozemku pred potravinami Jednota, nakoľko tam stále parkujú dve autá,
ktoré obmedzujú občanov pri nákupe.
- Opätovná požiadavka meranie rýchlosti na začiatku mestskej časti Zástranie.
- Opätovná požiadavka zakúpiť do Domu nádeje 50 ks stoličiek.
- Požiadavka na Žilbyt o pridelenie zadnej miestnosti KD pre mamičky s deťmi.
- Opätovná požiadavka na Žilbyt o zakúpenie nových stolových pultov do KD.
- Občania žiadajú do Domu nádeje umiestniť prenosné WC.
- Orezanie stromov na krajoch a tují pri kríži na cintoríne.
- Oprava rozhlasu na ulici Jána Mičicu.
- Požiadavka na odbor životného prostredia pripraviť reláciu o vypúšťaní splaškov.

4. Diskusia:
V diskusii vystúpila p. poslankyňa Talafová, ktorej nie sú Vaše podnety a požiadavky
ľahostajné a riešili sa počas celého obdobia od predchádzajúceho stretnutia.
Teším sa s Vami, že sa po niekoľkých rokoch podarilo vybudovať prístrešok v Dome nádeje.
Na cintoríne VKK bol nahradený veľkoobjemovými nádobami, týmto sa ušetria nemalé
finančné prostriedky za odvoz VKK.
Počas vianočných sviatkov sa tu po prvýkrát rozsvietil krásny vianočný stromček.
Žiaľ nepodarilo sa dohodnúť s občanom, ktorý nepovolil prípojku vody do Domu nádeje,
mesto Žilina bude i naďalej Dom nádeje zásobovať vodou z cisterny.
Pán Podsedlý požaduje na ulici Pod cintorínom urobiť na jar obhliadku ohľadom vytekania
vody. V zime urgentne požaduje urobiť posyp na ulici Pod cintorínom, tvorí sa tu ľad, ľudia sa
nemôžu dostať do práce, nakoľko je ulica v kopci.
Poslankyňa informovala občanov, že v zimnom období sa udržiavajú ulice, ktoré sú v pláne
zimnej údržby. Prosím o trpezlivosť pri úprave zimných ciest, nakoľko sa ide podľa
harmonogramu a môže sa stať, že úprava ciest bude trvať dlhšie.
V Zástraní sú 3 pracovníci VPP, ktorí pracujú 32 hodín 8 dní v mesiaci. Majú na starosti
čistenie zastávok a udržiavanie čistoty na cintoríne.
V diskusii vystúpil komisár Mgr. Matejko, ktorý informoval občanov, že meranie rýchlosti
robí dopravný inšpektorát. Ďalej povedal, že ak zistia, že niekto vypúšťa splašky tak treba
volať MP tel. číslo 159. Vypúšťanie splaškov je z ekologického hľadiska nebezpečné, je to
zakázané a sankciované.
Poslankyňa informovala prítomných, že tento rok bude slávnostne uvedený do života erb
mestskej časti Zástranie. Poprosila preto prítomných o pomoc, nakoľko to bude priestor na
prezentovanie sa Zástrania ako takého a bude preto potrebná súčinnosť všetkých – čo
najširšieho okruhu občanov a organizácií pri zabezpečení tejto akcie.

5. Záver:
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší
sa na ďalšiu spoluprácu. Ďalšie stretnutie s občanmi bude 6.4.2017.

Vypracovala: Mgr. Emília Talafová
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Predseda výboru Ing. Ján Pažický
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sekretár výboru Mgr. Emíla Talafová

