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ZÁPISNICA 
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania, 

ktoré sa konalo dňa 26.4.2018 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, poslanca p. Ing. Pažického, 
    išpektora MP Žilina p. Vandlíka a ospravedlnila p. poslanca Púčka. 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 25.1.2018 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. 
    
-  Dopravné značky na križovatke: Na Straník a Kostolnej ulici. 
   V procese riešenia – vyrábajú sa. 
-  Oprava rigolu pri cintoríne – chýbajú mriežky. 
   Požiadavka splnená. 
-  Opätovná požiadavka orezanie stromov na cintoríne. 
   Bola vykonaná obhliadka zo životného prostredia – stromy sú v dobrom zdravotnom stave,  
   nie je potrebné ich orezať. 
-  Dopravné značky na konečnej autobusovej zastávke, Stará dedina napojenie Hore  
   humnami, Medzi plotmi, Kultúrna ulica. 
   V procese riešenia. 
-  Osadenia retardérov na ulici Kostolná. 
   Vlastníci domov po obidvoch stranách nesúhlasia s osadením retardérov na tejto ulici. 
-  Prejednať so starostom p. Mrázikom o komunikácii medzi Zástraním a Tepličkou n/Váhom. 
   Uskutočnilo sa stretnutie na obecnom zastupiteľstve v Tepličke n/Váhom za účasti  
   poslancov MZ Žilina p. Ing. Pažického a Mgr. E. Talafovej, p. Hrušku, p. Petra Škorvánka,  
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   p. Juraja Škorvánka, p. Petra Vrabca a p. Bitušíka. starostu obce p. Ing. Mrázik a členov  
   obecného zastupiteľstva. Na stretnutí sa dohodlo zostaviť komisiu spolu s prednostom  
   MÚ Žilina, ktorá bude ďalej jednať o komunikácií medzi Zástraním a Tepličkou n/Váhom. 
-  V zimnej údržbe je potrebné vozidlo s užšou radlicou na odhŕňanie snehu. 
   Požiadavka splnená. 
-  Opätovná požiadavka na premiestnenie áut pod kostolom (p. Kuba má rozhodnutie). 
   Na starosti to má OÚ, ktorý dal opatrenia a na nich sa treba obrátiť. 
-  Oprava ulíc: Na Skotni, Jána Mičicu, Stará dedina, všetky Dvory, Kostolná. 
   Požiadavka je v riešení. 
-  Opätovná požiadavka na dovoz asfaltovej drte. 
   Bude splnená. 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-  Opätovná požiadavka na vytvorenie WC v Dome nádeje na cintoríne. 
-  Občania Zástrania nesúhlasia s komisiou, ktorá by mala rozhodovať o výnimkách. 
   Komunikácia by mala byť pre všetkých občanov. 
-  Vybudovanie parkoviska pri KD. 
-  Dovoz asfaltovej drte: 2 fúry Škorvánkov dvor, 1 fúra Kubov dvor, 3 fúry doviezť pod  
   cintorín. 
-  Vyčistiť hlavnú komunikáciu po zimnej údržbe. 
-  Občania si žiadajú právnu pomoc od Mesta Žilina na riešenie cesty medzi Zástraním  
   a Tepličkou n/Váhom. 
-  Vybudovanie chodníka na Kultúrnej ulici ku škôlke. 
 
4. Diskusia: 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov, že na základe telefonátov, mailov, osobných 
stretnutí sa plnili niektoré požiadavky: oprava rozhlasu a osvetlenia, odhrnutie snehu na 
jednotlivých uliciach a vývoz kapacitných nádob.  
V diskusii vystúpil p. Taraba, ktorý požaduje vyasfaltovať cestu pri KD je to jeho prístupová 
cesta k rodinnému domu. 
Pán Kuba žiadal o odstránenie kameňov na ceste na konečnej MHD,  je problém s otáčaním 
autobusov. 
Pani Tichavská žiada vyzvať VÚC, aby sa zapojil do riešenia cesty  Zástranie – Teplička 
n/Váhom. 
Pani Škorvánková – pozemky na cintoríne nie sú vysporiadané a musí sa platiť prenájom. 
Občania Zástrania sú veľmi nespokojní s osadením dopravných značiek zákazu prejazdu do 
Tepličky n/Váhom. Mnohí tam dochádzajú do zamestnania, majú rodiny v Tepličke n/Váhom, 
Terchovej a Varíne a nie sú spokojní s uzavretím tejto komunikácie. Pán Mičica sa v diskusii 
vyjadril, že táto cesta bola v minulosti vybudovaná zo spoločných peňazí a ak dôjde 
k uzatvoreniu tejto komunikácie, tak pozastavia prevádzku lyžiarskeho vleku nakoľko je na 
ich pozemku.  
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov, že v tomto roku sa podarilo získať 30.000,- € 
na opravu strechy MŠ Zástranie. 
 
 



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 
 
 


