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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 27.2.2013 
 

Prítomní: 6                                                                                Poslanec MZ : Anna Smikoňová 
 

Program: informácie poslanca, pripomienky a poţiadavky občanov 
 

Poslankyňa Smikoňová : 

- ku rekonštrukcii domu smútku v Zástraní:  prebieha stavebné konanie 

- názvy ulíc: boli odovzdané na stavebný úrad MÚ Ţilina, ktorý zabezpečí legislatívny 

proces (názvoslovná komisia, ministerstvo vnútra), názvy ulíc budú schválené na 

zadaní MZ v máji 2013 

- voda pre cintorín sa bude riešiť po dohode s ing. Cisárikom na jar zo zdroja pod 

cintorínom 

- zimná údrţba ulíc bola zabezpečená bez mimoriadnych problémov, je potrebné 

zabezpečiť 1 nádobu na posypový materiál na kriţovatku ulice Na Straník a menšiu 

nádobu na posypový materiál pre materskú školu 

- vyzvala občanov na pomoc a spoluprácu pri oprave zvonice, mesto poskytne materiál, 

ak práce pomôţe zabezpečiť urbárske spoločenstvo, 

- treba súhlas od vlastníkov pozemkov pre spojovací chodník stará a nová dedina, 

- oznámila, ţe sa zúčastnila rokovania u prednostu MÚ Mgr. Trnovca vo veci úpravy 

mostíka a časti komunikácie ku futbalovému ihrisku, poţiadala urgovať Vodohosp. 

správu  v tejto veci (ţiadosť v máji 2012) 

- oznámila návrh DPMŢ posunúť odchod niektorých spojov o 10 minút, z diskusie 

vyplýva,ţe treba zohľadniť potreby pracovníkov ÚSS a podľa toho rozhodnúť, 

- občania s uspokojením prijali informáciu, ţe DPMŢ pridáva večerný spoj do Zástrania 

s odchodom zo zastávky Hurbanova o 21,30 hod. 

- v 1. polroku 2013 bude realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej 

časti Zástranie 

- do zasadačky KD domu prší, oprava strechy je ešte v záručnej lehote, majetkovo-

právny odbor zabezpečí opravu  

- dlaţba na schodoch domu smútku znova odpadáva, zistiť či je moţné opravu 

zabezpečiť ešte v záručnej dobe 

- oznámila rozhodnutie o pridelení pohotovostných fondov: pre MŠ na úpravu dlaţby na 

školskom dvore, OZ Paragliding na informačné značky, správkyňa KD na čistiace 

prostriedky 

Diskusia: 

- opakovane poţiadavka na riešenie nákladných automobilov podnikateľa Mariána Mičicu na 

lúke pri kostole  

- MŠ má problém s diviakmi, treba opraviť oplotenie, poľovníci z Tepličky n.Váhom sa 

neozvali, treba urgovať (odbor ŢP) 

- občania ţiadajú informáciu o ďalšom postupe mesta pri riešení lesa a kultúrneho domu 

- navrhujú dopravné označenie ulice pri KD v zimnom období „zákaz zastavenia“ na jednej 

strane, aby bola zabezpečená prejazdnosť ulice – pozvať na budúce stretnutie zástupcu odboru 

dopravy 

- miestny rozhlas hlási skúšku sirén, ale siréna nefunguje, nepočuť ju v určenej dobe 

 

 

      

                                 Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod 

                                                Tel.0904/136406, mail:smikonova@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


