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

 

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 28.5.2014 
 

Prítomní: 26 občanov (prezenčná listina) 

                Poslanec MZ : Anna Smikoňová 

                Mestská polícia: kpt. Capko Ján  
 

Poslankyňa informovala o priebehu Mestského zastupiteľstva dňa 19.5.2014 

MP – kpt. Ján Capko uviedol, že v Zástraní nebol riešený žiadny delikt, iba túlavé psy. 

Rýchlosť vozidiel MP merať nemôže. 
 

K výmene dokladov v súvislosti s pomenovaním ulíc poslankyňa uviedla: 

Pracovníčka MÚ, ktorá má úlohu dávať potvrdenie k výmene dokladov pre uvedenie ulice 

a orientačného čísla -  p. Brežná, sa ospravedlnila.  

Poslankyňa na vlastné náklady zabezpečila v tlačenej forme pokyny k výmene dokladov  

do každého domu v Zástraní.  

Občanom pripadá náročné predkladať doklady uvedené v pokynoch od pracovníčky MÚ 

Žilina p. Brežnej (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie ...).  

Prítomní občania vyhlasujú, že budú meniť doklady, až keď im bude končiť platnosť 

občianskeho preukazu. 

 Diskusia, požiadavky a pripomienky prítomných občanov:  

          Občania sa pýtajú, ako pokračuje komasácia pre Zástranie: 

Na komasáciu bolo začaté verejné obstarávanie na dodávateľa v lete 2013, ministerstvo 

pôdohospodárstva verejné obstarávanie zastavilo údajne pre nedostatok financií. 
             
          Rodičia žiakov sa pýtajú, kedy bude v Budatíne vyriešený prechod ku ZŠ Budatín? 

Primátor na stretnutí s občanmi Budatína v novembri 2011 sľúbil, že prechod a blikač sa bude 

riešiť. Podľa informácie odboru dopravy sa prechod stále rieši. Kedy bude doriešený? 

      Otázky ku verejnému osvetleniu: 

Po každom daždi a búrke ostávajú neosvetlené celé ulice, naposledy sa na ulici okolo KD 

a MŠ nesvietilo verejné osvetlenie celý týždeň. 

Primátor Ing. Igor Choma poslankyňu mailom informoval, že rekonštrukcia verejného 

osvetlenia sa rieši z eurofondov.  Od jari 2013 prebieha verejné obstarávanie. 

      Cintorín: 

   Na cintoríne je stará lipa, visia z nej zlomené konáre, návštevníkom cintorína hrozí úraz. 

Orezanie lipy bolo žiadané na jar 2013, nebolo urobené. Poslankyňa nahlási lipu OŽP. 

   Pri cintoríne sú už druhý rok označené staré smreky na vyrezanie. Kedy ich vyrežú? 

Je to v kompetencii odboru ŽP, nemôže to urobiť urbár ani nikto iný. 

   Občania sa sťažujú, že správca cintorína neudržuje areál cintorína v poriadku, pri kosení 

prská trávu na pomníky, po búrke sú po cintoríne polámané suché konáre. 

   Poslankyňa informuje, že do mája sa o areál staral pracovník VPP, hrabal, zbieral konáre. 

Od 1.6.2014 Zástranie nemá aktivačného pracovníka.  

        Dom smútku: 

Spadla bočná presklená stena, hrozí úraz a materiálna škoda, ak niekto stenu rozbije a doláme. 

Na cintoríne sa stretávajú živly, ktoré tam pijú a nechávajú neporiadok. 

 Poslankyňa ihneď nahlási požiadavku na odbor ŽP. 

       Okolie cintorína treba kosiť 
Pozemok nie je v majetku mesta, staral sa oň pracovník VPP. Od 1. júna Zástranie nemá 

aktivačného pracovníka. Priestor nemá kto pokosiť. 

 



       Chodník okolo hlavnej cesty po novom od ulice Na Chotári na koniec  ulice Kultúrna – 

(trasa MHD) požiadavka je od roku 2011: 

        Nie sú začaté ešte ani práce na projekte, mesto nemá peniaze. 

    Kultúrny dom:  

okná sú v dezolátnom stave, opadáva omietka, kúrenie treba upraviť, aby sa dala vykurovať 

iba časť KD, ktorá sa aktuálne využíva. Mladí majú záujem hrávať pinpong, ženy cvičiť, 

občania majú záujem o obnovenie knižnice, mohol by sa využiť nový zákon o aktivačných 

pracovníkoch. 

Areál KD nie je pokosený, je to hanba, ako vyzeral areál  pri voľbách  do europarlamentu. 

Poslankyňa nahlási na odbor ŽP.             
 

        Cesta zo Zástrania do Tepličky: 

Asfaltová cesta je v havarijnom stave, údajne ju zničili pri budovaní vodovodnej prípojky 

pre fabriku KIA aj pri budovaní telekomunikačných sietí. Asfaltovú cestu využívajú 

zamestnanci spoločnosti KIA,občania Zástrania ale aj účastníci bezmotorového lietania. 

Často sú medzi nimi zahraniční hostia, ťažko sa im vysvetľuje, prečo je to tak. 

Na predvolebnom stretnutí v roku 2010 podžupan Ing. Jozef Štrba údajne sľuboval, že vec 

budú riešiť a doteraz nič neurobili. Cesta je v správe ŽSK. 

       Ďalšie otázky: kedy je plánovaná pre Zástranie kanalizácia, kedy sa bude robiť omietka 

na materskej škole, detské ihrisko ...prečo neboli robené výtlky po zime... 

      Výborná je spolupráca s Ing. Kaveckým z OŽP a p. Dišekom z T+T pri vývoze odpadu 

od cintorína. Odvtedy, ako zabezpečujú pravidelný vývoz, nie je hlásená v tejto lokalite 

žiadna čierna skládka. Ďakujeme. 
 

       Občania konštatujú, že do mestskej časti Zástranie nebola od roku 2011 pridelená 

žiadna investícia, vyčítajú poslankyni, že nie je schopná pre Zástranie nič vybaviť.  

   P. Valachová žiada, aby poslankyňa na budúcom stretnutí podala informáciu,  

aký bol príjem z mestskej časti Zástranie do pokladnice mesta Žilina a koľko mesto 

investovalo do tejto časti za roky 2011 – 2014.  

                 Poslankyňa požiada o túto informáciu primátora mesta Ing. Igora Chomu. 
   
Občania sa pýtajú, prečo v mestskej časti Bytčica sa budujú chodníky, kanalizácia 

osvetlenie, vodovod, ihriská, bezdrôtový rozhlas.  

Poslankyňa uvažuje, že asi preto, lebo tam býva primátor, viceprimátor, prednosta aj 

podžupan. 
      
      Pohotovostné fondy: 

Poslankyňa venovala z PF 80 eur na čistiace pomôcky a hygienické potreby pre správkyňu 

kultúrneho domu p. Valachovú 
      
Poslankyňa ukončila stretnutie a usmernila občanov, že môžu svoje požiadavky adresovať 

telefonicky, písomne aj e-mailom priamo na primátora, MÚ (informátor 7063111, klientske 

centrum 7063501), mestskú  políciu (tel.159) aj na ďalších 2 poslancov 8.VO:  

( MUDr. Rastislav Johanes, Ján Púček). 

    Ďalšie poslanecké stretnutie v KD Zástranie sa bude konať podľa harmonogramu: 

 v stredu 6. augusta 2014 o 17,00 hod 

 

 

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


