Kontakt: Mgr. Emília Talafová, Letná 418/18, 010 03 Žilina, mob. 0902484443
E-mail: emiliatalafova@gmail.com
ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania,
ktoré sa konalo dňa 28.4.2016 o 17,00 hod. v kult. dome v mestskej časti
Zástranie
Prítomní:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia
3. Nové požiadavky občanov
4. Diskusia
5. Záver
1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov a hostí p. poslanca Ing. Jána
Pažického a pracovníka Mestskej polície p. npor. Jeluša.
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca
s občanmi zo dňa 4.2.2016 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.






-

Opätovná požiadavka orezať vysoké tuje okolo plota na cintoríne.
Požiadavka bola splnená.
Zabezpečiť žalúzie na okná aspoň v hlavnej miestnosti kultúrneho domu.
Splnené.
Zakúpiť elektrickú panvicu do kuchyne kultúrneho domu.
Splnené.
Zabezpečiť častejšiu kontrolu vyťahovania žúmp.
Kontrolu vyťahovania žúmp nerobí mesto, ale Okresný úrad. Ak dôjde k porušeniu
VZN treba zavolať na mestskú políciu č. 159 a tá urobí zápis a pošle to na príslušné
miesta.
Občania žiadajú, aby bola medzi urbariátom a mestom dohoda o platení za prepravu
dreva nákladnými autami cez cestu do Tepličky n/Váhom.
Táto cesta smerom do Tepličky n/Váhom nie je majetkom Mesta Žilina, ale Tepličky
n/Váhom.
Opraviť výtlky a položiť asfaltový koberec Kostolná, Na Hôrku, Brodňanov dvor,
Popod dvor.
Oprava bude vykonaná na jar.


-

Opraviť autobusovú zástavku MHD konečná.
Táto požiadavka je v riešení.

3.

Nové požiadavky:





Zabezpečiť odpadový kôš na zástavku MHD na konečnej.
Osvetlenie cintorína.
Vyasfaltovať cestu vedľa Kultúrneho domu a predajne Jednoty, ktorá bude slúžiť na
parkovanie a trhové miesto.
 Odstránenie lipy na cintoríne, ktorá je v zlom stave.
 Požadujú asfaltovú drť na:
Kubov dvor, Belejov dvor, Pri zvonici, Brodňanov dvor, Neslušanov dvor, Šibíkov dvor
 Nebolo vykonané vyčistenie po zimnej údržbe na vedľajších uliciach.
 Komasácia – overiť u p. Štrajchera.
 Vyasfaltovanie ciest:
Hore starou dedinou, Ku kostolu, Cesta do Toboliny.
 Majtkovo – právne vysporiadanie ciest.
 Opätovná požiadavka na vybudovanie prístrešku na cintoríne.
 Častejšie meranie rýchlosti pri MŠ na Kultúrnej ulici /alebo osadenie dopravnej
značky na obmedzenie rýchlosti/.
 Poskytnúť miestnosť v Kultúrnom dome za účelom stretávania a krúžkov pre
mamičky s deťmi.
 Úprava cesty pri ihrisku v spolupráci urbariátom.
 Úprava terénu za ihriskom smerom do Snežnice a odstránenie čiernej skládky.
 Preveriť, kto je vlastníkom cesty zo Zástrania do Tepličky n/Váhom.
 Zabezpečiť do Domu nádeje nové stoličky a koberec.
 Opraviť rozhlas v Starej dedine.

4. Diskusia:
V diskusii pani Talafová
a/ informovala občanov, že bola vykonaná obhliadka cesty na Straník ohľadom
asfaltovej drte, nemôže tam byť daná, nakoľko by bola vyplavená /kopcovitý terén/
b/ oprava informačnej tabule a jej umiestnenie stálo 200,- €
c/ v kultúrnom dome bola urobená zásuvka na 350 W, vymenené dvere
a vybudovanie odvetrávacieho okna – celá úprava stála 700,- €
d/ Pán Ing. Rolko z odboru dopravy prisľúbil na jeseň premiestnenie preliezok
z detského parku Ľudovíta Štúra na pozemok pri Kultúrnom dome
e/ občan Zástrania vzniesol námietku na osadenie preliezok – kvôli vandalizmu
f/ sťažnosť pána Kubu na nekonanie kompetentných vo veci vypratania pozemku
pána Mičicu

5. Záver:
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za
účasť na stretnutí a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
Ďalšie stretnutie bude 23.6.2016.

Vypracovala : Mgr. Emília Talafová
....................................................
predseda výboru Ing. Ján Pažický

............................................................
sekretár výboru Mgr. Emília Talafová

