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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 27.6.2013 

Prítomní: 8 občanov (prezenčná listina) 

                Mestská polícia kpt. Marián Jeluš          Poslanec MZ : Anna Smikoňová, Ján Púček 
 

Program: informácie o priebehu MZ 24.6.2013 

                MP – informácie o aktivitách MP v Zástraní       

                Diskusia, pripomienky, požiadavky občanov   

 

Kpt. Marián Jeluš z MP konštatoval, že v mestskej časti Zástranie mestská polícia neriešila  

vážnejšie delikty. 

 

Poslankyňa Smikoňová : 

Informovala o priebehu MZ dňa 24.6.2013,  

o plnení požiadaviek občanov ku 27.6.2013:  
-cintorín: od 1.6.2013 má Zástranie  pracovníka VPP, ktorý pokosil okolie cintorína, 

(pozemok nie je v majetku mesta), poslankyňa dala peniaze na benzín do kosačky. Občania 

žiadajú, aby  areál cintorína bol kosený častejšie, chýba nejaký harmonogram kosenia. 

Treba orezať lipu, odbor ŽP nestíha robiť orezy, urobí to urbár v októbri, má na to možnosti,  

-dlažba na schodoch DS podľa poslednej informácie MÚ bude opäť iba opravená, 

majetkový odbor získal doklady o delimitácii DS na mesto, ale údajne to nestačí na zápis LV 

do katastra. Poslankyňa s pomocou občanov hľadá ďalšie doklady, aby sa vlastníctvo 

usporiadalo a schody mohli byť zastrešené podľa projektu. 

- 2 smreky vedľa cintorína určené na vyrezanie nie sú vyrezané (termín bol do 31.3.2013), 

urbárske spoločenstvo naďalej ponúka výrub týchto smrekov a zhotovenie pieskoviska a 2 ks 

lavíc ku KD, odbor ŽP ponuku neakceptuje 

- nádoba na vodu pre cintorín – pridať nádobu ku odkvapovej ríne 

- starý vodojem nie je zamknutý, hrozí utopenie alebo znečistenie vody (SEVAK) 

- mechanizmy na lúke pod kostolom – 25.6.2013 prišla na MÚ odpoveď z Obvodného 

pozemkového úradu o urobených opatreniach – p. Mičica má do 30. septembra 2013 

mechanizmy odstrániť a lúku dať do poriadku 

- parkovanie áut na lúke pod Straníkom – MP nemôže postihnúť parkujúcich, lebo je to 

súkromný pozemok. Poslankyňa požiada Obv.pozem.úrad Žilina o zákon a §, ktorý chráni 

poľnohospodársku pôdu a potom môže mestská polícia  zakročiť. 

-označenie slepá ulica z Kostolnej k domu č.124 – je zhotovené, zabezpečil odbor dopravy 

-havarijný stav hlavnej cesty cez Zástranie- cesta je opravená, ďakujeme SC ŽSK 

(riad. Ing. Hýll), vyfrézovanú asfaltovú drť poskytol na opravu cesty ku zvonici 

- cesta ku zvonici – občania ju opravili svojpomocne, ďakujeme riaditeľovi  SC Ing. Hýllovi:  

poskytol vyfrézovanú asfaltovú drť a občania si ju rozviezli .Aby ulicu vo svahu nezničila 

dažďová voda, treba ešte urobiť na jej začiatku rigol do potoka cca 60 metrov, ak mesto 

poskytne betónové žľaby, urobia si to obyvatelia sami. 

-zvonica: je to majetok mesta, občania sa nemohli dočkať opravy, opravili ju sami 

- názvy ulíc – návrh bol podaný vo februári 2013, stavebný odbor MÚ nepokračuje 

v konaní: občania majú obavu, že príde predvolebné moratórium a ďalší rok je stratený, 

ostane problém s odpadom aj údržbou ulíc, záchrannou službou. 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie z mája 2013 ku dnešnému dňa stavebný odbor 

neposlal 

-rigol na ulici od Minézy je v rozpočte – kedy sa bude robiť nevieme, voda tečie do pivnice 

rodinného domu 



- na ulici pri cintoríne je prepadnutý asfalt – jama v šírke cca 1x1 meter, treba opraviť čím 

skôr, kým nedôjde k úrazu 

- v prehľade o požiadavkách sa uvádza, že v Zástraní nie je siréna – vysvetlenie ku siréne 

z MÚ nebolo podané 

-kultúrny dom  – okná sú v havarijnom stave 

- FO TJ Zástranie pýta aspoň 2 autá asfaltovej drte na parkovisko: 20. júla bude výročný 

memoriál  kpt. Mičicu, bude tam parkovať veľa áut 

- obnovu chodníka asfaltovou drťou od starej dediny ku novej (ulica Jakubská ku 

Kostolnej), vedúci odboru dopravy informoval, že v júli bude opravená cesta nad kostolom 

podľa dohody z mája 2012, ďalšiu asfaltovú drť mesto zatiaľ nemá v zásobe 

- občan zo slepej ulice k domu č.8 pýta asfaltovú drť na úpravu ulice 

-materská škola- do rozpočtu na tento rok je zaradená oprava strechy,  opravu plota sľúbil 

odbor školstva – poslankyňa si upresní postup, aby plot bol cez prázdniny určite opravený,  

má to v pláne urobiť s pracovníkmi VPP z Považského Chlmca 

   Rada školy MŠ nesúhlasí s odpoveďou Odboru školstva ku jej žiadosti o ďalšiu triedu – 

chcú sa stretnúť so zodpovednými pracovníkmi na MÚ. Rodičia nebudú voziť druhé dieťa do 

inej MŠ (Zádubnie), keď jedno majú umiestnené v Zástraní, deti zo Zástrania nechodili ani do 

ZŠ Zádubnie, nebudú chodiť ani do MŠ Zádubnie.  

                             

Ďalšia diskusia:  
nepresná informácia z predchádzajúceho stretnutia  – pred domom č.266 treba odstrániť 

rozhlasový stĺp, nie telefónny, bolo nesprávne hlásené, stĺp je prehrdzavený a držia ho iba 

drôty 

-žiadajú riešiť státie osobných áut dopravným značením pre zimné mesiace na hlavnej ulici 

(Spodná), aby sa dala robiť zimná údržba, obmedziť aj rýchlosť áut           

- matky sa pýtajú, kedy bude realizovaný projekt na prechod v Budatíne k ulici so ZŠ  

- žiadajú častejšie vyvážať kontajner pri cintoríne: poslankyňa navrhla, aby občania hlásili 

keď je plný, pretože je zbytočné určovať presné dni na vývoz, nenaplní sa a bude sa vyvážať 

poloprázdny 

- žiadosť občanov o retardéry na ulicu pri materskej škole – poslanec Púček vysvetlil, aké 

problémy nastali pri ZŠ Budatín s retardérmi, neodporúča ich na ulicu s rodinnou výstavbou 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


