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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline  
Predseda: Ing. Ján Pažický,  

Sekretár: JUDr. Jozef Augustín, PhD.,  

Člen: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.,  

        

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8  
stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Zástranie 

 

 

Dňa 16.06.2021 o 18,15 hod.  sa v KD Zástranie uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov JUDr. Jozef Augustín PhD. a 

Ing. Ján Pažický.  

 

Prítomní obyvatelia: viď prezenčná listina v prílohe  

 

Poslanec Jozef  Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal občanov Zástrania, poslanca 

pána Jána Pažického a pracovníka Mestskej polície pána Rodziňáka a súčasne ospravedlnil 

neúčasť poslanca Johanesa.  

 

Na úvod poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali pri zvládnutí situácie s koronakrízou a hlavne 

tým,  ktorí počas tohto stavu pomáhali starším a nevládnym občanom, občanom v domácej 

karanténe, osamelo žijúcich seniorov a tiež pre osamelo žijúcich občanov, ktorých zdravotný 

stav neumožňoval, aby si sami nakúpili, prípadne potrebovali zabezpečiť iné veci. Minutou 

ticha si prítomní uctili pamiatku všetkých, ktorí túto situáciu nezvládli a už nie sú medzi nami. 

 

Oboznámenie prítomných s programom stretnutia:  

1) Plnenie požiadaviek občanov a ich plnenie  

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Zástrania do zápisnice  

3) Diskusia  

4) Ukončenie  

 

1) Plnenie požiadaviek občanov 

 

1.Osadiť zákazovú značku pri kostole, smerom na Straník, 

Odpoveď OSPV ŽP-doprava: Nie je mestský pozemok, osadenie musí realizovať majiteľ 

pozemku.  

2. Vybudovanie urnovej steny a prípojka vody do Domu smútku, 

ŽILBYT: Vybudovanie urnovej steny, ako aj prívod vodovodnej prípojky do domu smútku 

zahrnieme do plánu investícií na ďalší rok, nakoľko sa nejedná o práce spojené s údržbou 

pohrebiska, ale o investície. Aktuálne sme do plánu zahrnuli opravu strechy ( havarijný stav ) 

a vybudovanie chodníka v hornej časti pohrebiska kvôli lepšiemu prístupu. 
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 3. Ul. Medzi plotmi – miestna komunikácia aj okolo ,,kruháču“ do Starej dediny – opraviť 

výtlky, nič sa s tým zatiaľ nerobí treba to celé zaasfaltovať,  

Odpoveď OSPV ŽP-doprava: Predmetné ulice v Zástraní budú zahrnuté v najbližšej súťaži na 

asfaltovanie realizácia 2021. 

 

4. Požiadavka na projekt chodníka popred Dom kultúry od, Coop Jednoty po parkovisko pri 

DK, 

ORPaL: Nová požiadavka, zaradená do evidencie. 

 

 5. Orezať stromy na cintoríne pri hrobe č. 134 – smrek a lipa  

Odpoveď OSPV ŽP: Podnet zaslaný správcovi - ŽILBYT - Dreviny boli už viackrát ohliadnuté 

v minulosti, ako aj 14.10.2020, kde bolo zistené, že predmetné dreviny sú po vizuálnej ohliadke 

v dobrom zdravotnom stave a nie je potrebné ich orezávať.  

 

6. Požiadavka ul. Do toboliny na opravu a dokončenie cesty (pôvodne to už bolo plánované) – 

frekventovanosť ulice a jej stav.  

Odpoveď OSPV ŽP-doprava: Na predmetnej ulici sa realizovali opravy výtlkov. 

 

7. Územie Starej dediny – úprava zelene a orezanie stromov.  

Odpoveď OSPV ŽP: Na predmetnej ulici sme nezaznamenali počas ohliadky vykonanej dňa 

14.10.2020 dreviny, ktoré by predstavovali riziko pre svoje okolie, prípadne že by boli v tak 

zlom zdravotnom stave, že by bol potrebný ich výrub. 

 

8. Požiadavka na multifunkčné športovisko.  

Odpoveď OŠKŠCRaMR: Na základe uznesenia MZ sa v budúcich rokoch plánujú 

rekonštrukcie a obnovy školských športových areálov. Budovanie športovísk v mestských 

častiach nie je predbežne plánované. 

 

9. Požiadavka na umiestnenie viac kontajnerov na odpad v Starej dedine a pri Kultúrnom dome,  

Odpoveď OSPV ŽP: Situácia bude preverená a pri zistení nedostatku smetných nádob budú 

osadené nové a doplnené. 

 

10. Na ul. Kostolnej umiestniť spomaľovače – retardéry pred rodinným domom č. súp. 131  

Odpoveď OSPV ŽP-doprava: V súčasnosti nie je možné realizovať osadzovanie nových 

spomaľovacích prahov z dôvodu platnosti novej vyhlášky. Nie je vydané usmernenie 

z ministerstva dopravy k tejto veci.  

 

11. Zasadenie Vianočného stromčeka pri Dome kultúry  

Odpoveď OSPV ŽP: Podnet zaradený do výsadby zelene realizácia 2021. 

 

12. Vybudovanie urnovej steny na cintoríne.  

ŽILBYT: Vybudovanie urnovej steny, ako aj prívod vodovodnej prípojky do domu smútku 

zahrnieme do plánu investícií na ďalší rok, nakoľko sa nejedná o práce spojené s údržbou 

pohrebiska, ale o investície. Aktuálne sme do plánu požiadaviek na mesto zahrnuli opravu 

strechy ( havarijný stav ) a vybudovanie chodníka v hornej časti pohrebiska kvôli lepšiemu 

prístupu. 
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13. Odstránenie starých telekomunikačných stĺpov po celej m.č.  

OPMaVO: Telefónne stĺpy nie sú majetkom mesta, ich vlastníka sa nám doposiaľ nepodarilo 

s určitosťou zistiť. Mesto  preveruje možnosti ich demontáže (vec rieši odbor vnútornej 

organizácie a správy).  

 

15. Požiadavka na zasúvacie dvere v Kultúrnom dome medzi hlavnou sálou a malou 

zasadačkou(pôvodne harmonikové sú zastaralé a nevyhovujúce). 

ŽILBYT: Požiadavku sme zabezpečili a vyriešili v roku 2020. 

 

 16. Vybudovať chodník od COOP Jednoty až po parkovisko pri Kultúrnom dome a 

samozrejme aj ďalej ku Materskej škole,   

ORPaL: Nová požiadavka, zaradená do evidencie. 

 

Poslanec pán Augustín spolu s poslancom pánom  Pažickým prítomných následne informoval 

o ďalších veciach, ktoré od posledného stretnutia boli v Zástraní realizované, resp. sa budú 

realizovať. Spomenul  opravu fasády a okolia budovy materskej škôlky, revitalizáciu ul. Stará 

dedina, kde sa mladé občianky postarali o obnovenie a oživenie tejto časti, za čo sa im verejne 

poslanci poďakovali. Zároveň poďakovali aj pani Sedliakovej a pánovi Neslušanovi, že sa 

starajú za vlastné peniaze o mestský pozemok, ktorý udržiavajú v perfektom stave, hoci o tento 

by sa malo starať príslušné oddelenie na MsÚ. Spomenul rekonštrukcia miestnosti kuchyne – 

prípravovne jedál v Kultúrnom dome v Zástraní vo výške 17 500 Eur, ktorá bude plne vybavená 

na kapacitu cca 150 ľudí. Ďalej informoval o navážaní asfaltovej drte, ktoré si môžu občania 

zobrať resp. kontaktovať poslanca a dohodnúť miesto a termín dovozu. Ďalej oznámil, že budú 

po mestskej časti rozmiestnené VKK od 21.-.23.6.2021 na šiestich stojiskách. Poslanci 

informovali, že jednohlasne schválili použitie finančných prostriedkov z bežných výdavkov 

pohotovostných zdrojov  vo výške 5 320 Eur, z toho na každú mestskú časť 665 Eur. Okrem 

toho pán poslanec Augustín informoval prítomných o investíciách vo výške 

120 tisíc Eur na VO č. 8, o ktorých môžu poslanci rozhodovať sami a použiť ich podľa potreby 

jednotlivých mestských častí. 

Ku koncu  upozornili  na možnosť zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, kde v súčasnosti 

na území mesta platí zákaz zakladania ohnísk. 

Poslanec pán Pažický prítomných informoval o štúdií /objem prác a rozpočet/, ktorú si nechali 

vypracovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina na odkanalizovanie mestských 

častí, medzi ktoré patri aj Zástranie.  

 

 

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Zástrania do zápisnice 

1. Požiadavka  pani riaditeľky MŠ – vybudovanie dopravného  ihriska v areáli škôlky a 

oprava oplotenia MŠ. 

2. Požiadavka na MP ohľadne dlhodobého parkovanie áut bez pohnutia celé dni a týždne na 

ul. Belajov dvor,  

3. Požiadavka obyvateľa  - opraviť komunikáciu na odbočke ul. Jána Mičicu, 
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4. Požiadavka pána Tarabu – vedľa radovky a KD vyasfaltovať prístupovú komunikáciu, 

kvôli tomu, že sa tam otáčajú autá a rozbíjajú a vyhadzujú kamienky na hlavnú cestu a aj 

na prístupovú cestu, 

5. Dom smútku – sociálne zariadenie, miestnosť pre kňaza, opakovaná požiadavka, 

6. Požiadavka pani Sedliakovej ohľadne komasácie, kto to zabezpečuje a že či sa tým niekto 

zaoberá, 

7. Ul. Stará dedina – jediný priestor pre stretnutia a posedenia malých, mladých aj starších 

občanov -  osadenie lavičiek, úprava terénu, preliezky detské ihrisko, /revitalizácia daného 

územia/. 

8. Multifunkčné ihrisko 

3/ Diskusia: 

Pani Sedliaková sa pýtala, či je možné zistiť, ako to je s komasáciou v Zástraní. Poslanec 

Augustín odpovedal, že podľa jeho posledných info. , je komasácia v riešení a na nástenke je 

vyvesené oznámenie pozemkového úradu s tým , že poslanec preverí aktuálnu situáciu a bude 

o nej informovať. Pani Jungová opätovne žiada o úpravu stromov prechodná ulica ku Zvonici. 

Pán Neslušan mal výhrady ku štúdií revitalizácie územia ul. Stará dedina, ktorú zabezpečil 

poslanec, a poukázal na to, že Mesto Žilina má hlavného architekta s pracovníkmi, ktorí by 

takýto projekt mali vedieť vypracovať a nepýtať si za to peniaze. Poslanec Augustín 

informoval, že štúdia je konzultovaná s UHA, ďalej uviedol, že v súčasnsoti UHA ešte némá 

potrebné personálne obsadenie, aby stíhal popri vyjadrovaní a plnení svojich úloh 

vypracovávať aj veľký počet štúdií jednotlivých území mesta.    

 

Ukončenie: 

Na záver poslanec pán Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny 

prístup a záujem o dianie v mestskej časti Zástranie. Poslanci vyjadrili presvedčenie, že sa 

kompetentní pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami, 

uvedenými v tejto zápisnici, dostatočne zaoberať.  

 

 

Spracovala: Mária Androvičová - asistentka výboru v mestskej časti - Výbor č.8 

 Overil: JUDr. Jozef Augustín, PhD. - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline – za 

volebný obvod č. 8 


