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

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 29.5.2013 
Prítomní: 5 občanov (prezenčná listina) 
                    Mestská polícia kpt. Capko                                  Poslanec MZ : Anna Smikoňová 
 
Program: informácie o priebehu MZ 6.5.2013 
                MP – informácie o aktivitách MP v Zástraní       
                Diskusia, pripomienky, požiadavky občanov   
 
Kpt. Capko z MP konštatoval, že v mestskej časti Zástranie mestská polícia riešila 
v posledných 2 mesiacoch iba túlanie psov. 
Štátna polícia riešila požiar maringotky zo starého vleku. 
 
Poslankyňa Smikoňová : 
Informovala o priebehu MZ dňa 6.5.2013,  
O pokračovaní komasácie – Ing.Štrajcher oznámil, že peniaze dostali a konanie pokračuje 

-     úsek prednostu poslal aktualizáciu požiadaviek občanov od roku 2011:  
pre Zástranie sa opakovane neplnia základné požiadavky, je únavné opakovane písať a žiadať: 
-cintorín: pravidelné kosenie cintorína, tráva je vyše pása, to isté okolo KD, 
-dlažba na schodoch DS je opäť v havarijnom stave, kým nebudú schody zakryté mesto 
zbytočne na to vynakladá peniaze,  stavebné konanie na zastrešenie je zastavené, hľadajú sa 
doklady ku listu vlastníctva na DS, 
-na cintoríne chýba voda, pomáha voda zo susediacej studne ale treba aj do nádrží napojiť 
odkvapové rúry, ak mesto nechce vynakladať peniaze na dopravu za vozenie vody z mesta 
- označené 2 smreky na odstránenie nie sú vyrezané (termín bol do 31.3.2013), návrh 
poslankyne na zhotovenie pieskoviska a 2 ks lavíc ku KD odbor ŽP neakceptuje 
- starý vodojem nie je zamknutý, hrozí utopenie alebo znečistenie vody (SEVAK) 
- mechanizmy na lúke pod kostolom parkujú ďalej, 
-označenie slepá ulica z Kostolnej k domu č.124 je schválené DI, nie je urobené 
-havarijný stav hlavnej cesty cez Zástranie bol hlásený v jeseni 2012, je konštatované, že 
nepatrí mestu, kto má zariadiť opravu s OSC?  
-zvonica: je to majetok mesta, občania sa nemohli dočkať opravy, opravujú ju zo svojej 
zbierky, žiadajú aspoň opraviť cestu ku zvonici asfaltovou drťou a odvodniť rigolom do 
jestvujúceho potoka, doriešiť úhradu za elektrinu,  
- názvy ulíc – občania dokončili návrhy vo februári 2013, majú výhrady, prečo stavebný 
odbor MÚ nepokračuje v konaní: príde predvolebné moratórium a ďalší rok je stratený, 
problém s odpadom a údržbou ulíc bude pokračovať 
-rigol na ulici od Minézy je v rozpočte – kedy sa bude robiť? 
- na ulici popri pri cintoríne je prepadnutý asfalt – jama v šírke 1x1 meter, treba opraviť 
čím skôr, kým nedôjde k úrazu 
- v prehľade o požiadavkách sa uvádza, že v Zástraní nie je siréna – občania žiadajú 
vysvetliť, aká siréna je umiestnená na požiarnej zbrojnici, t.č. nefunkčná, 
-kultúrny dom  – okná sú v havarijnom stave 
- p. Mičic navrhuje na tabuli KD venovanú kpt. Mičicovi odstrániť text o komunistovi 
- p. Kuba pripomína obnovu chodníka asfaltovou drťou od starej dediny ku novej (ulica 
Jakubská ku Kostolnej), chodník je veľmi využívaný ako skratka, súhlas vlastníkov sa rieši 
- v zozname chýba požiadavka na 2 menšie nádoby na chemický posyp (Kostolná, MŠ) 
   a požiadavka na zimnú údržbu prístupovej cesty ku hlavnej bráne MŠ 
-materská škola- do rozpočtu na tento rok je zaradená oprava strechy,  
-oprava dvora MŠ bude hradená čiastočne z PF poslankyne a sponzorského od rodičov 



-opravu plota MŠ poškodeného diviakmi a tínedžermi nezabezpečili poľovníci ani mesto. 
Čiastočne plot opraví ešte pred príchodom prázdnin poslankyňa za pomoci VPP.  
   Rodičia detí predškolského veku požiadali poslankyňu Smikoňovú o stretnutie 
u primátora vo veci otvorenia ďalšej triedy v MŠ  Zástranie, ktorá má výborné 
podmienky a pre ďalšiu triedu nepotrebuje veľké náklady: urobiť 1 ks dvere, sedátka na  
3 detské WC, 20 ks lehátka, doplniť personálne o 2 pedagogických pracovníkov (absolventi?), 
rozšíriť úväzok pomocnej sile v kuchyni a školníčke na rozkladanie lehátok. 
Rodičom robí problém voziť druhé dieťa do inej MŠ, keď jedno majú umiestnené v Zástraní. 
                            Poslankyňa sľúbila, požiada p. primátora o termín na stretnutie v tejto veci. 
Ďalšia diskusia: poslankyňa vybavuje riešenie Pošty Žilina 3 tak, aby boli predĺžené úradné 
hodiny  a vyhovujúci prístup pre chodcov aj parkovisko pre autá, 
Prístrešok zastávka MHD Veterná, nálepky na separovacie kontajnery, telefónny stĺp pred 
domom č.266. 
 
 
                                Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ Žilina za 8. volebný obvod                                               
Tel.0904/136406, mail:smikonova@gmail.com 
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