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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline  

JUDr. Jozef Augustín PhD., tel. 0904 544 243, mail: jozefauqustin7@qmail.com  

Ing. Ján Pažický., tel. 0915 837 557, mail: janpazicky.za@gmail.com 

 

       ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Výboru č. 8  

stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Zástranie 

 

 

Dňa 11.05.2022 o 18,00 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. MUDr. Johanes sa ospravedlnil, kvôli pracovnej zaneprázdnenosti.  

 

Prítomní obyvatelia: viď prezenčná listina v prílohe  

 

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

poslanca pána Pažického, pracovníka Mestskej polície pána Rodziňáka a skonštatoval, že 

posledné stretnutie sa konalo v Zástraní dňa 16.6.2021, teda takmer pred rokom a žiaľ nebolo 

možné, kvôli situácií Corona vírusu, uskutočniť stretnutie skôr. 

 

 

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  

 

 

 

Plnenie požiadaviek občanov / odpoveď z jednotlivých odborov na Msú 

 

1. Požiadavka obyvateľa – opraviť komunikáciu na ul. Jána Mičicu 

Odpoveď:  Podnet evidujeme. V  prípade uvoľnenia alebo vyčlenenia finančných prostriedkov 

dôjde k realizácii. 

 

2. Požiadavka p. Tarabu - vedľa radovky a KD vyasfaltovať prístupovú komunikáciu kvôli 

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

cestu. 

Odpoveď – v riešení 

 

3. ul. Stará dedina - jediný priestor pre stretnutia a posedenia malých, mladých aj starších 

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

územia.  

Odpoveď: odkomunikované s poslancom – vyriešené 
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4.  Požiadavka pani Sedliakovej, ohľadne komasácie, kto to zabezpečuje a či sa s tým niekto 

zaoberá. 

Odpoveď: Komasáciu rieši Okresný úrad v Žiline. MsÚ má len povinnosť  pri poskytovaní 

súčinnosti. 

 

5. Požiadavka na MP ohľadne dlhodobého parkovania áut bez pohnutia celé dni a týždne na ul.  

Belajov dvor 

Odpoveď:  Na mieste hliadkami nezistené dlhodobo stojace vozidlá. MP Belajov dvor je 

zaradený v dlhodobých kontrolách pre mestskú časť Zástranie. 

 

6. Multifunkčné ihrisko, 

Odpoveď: Jedná sa o investičnú akciu, ktorú je potrebné riešiť s odborom investičným – 

prioritne musí byť určená plocha a vypracovaná PD. Na uvedenú prípravu je potrebné do 

rozpočtu mesta zahrnúť investičné -kapitálové výdavky. Uvedená požiadavka je zaradená do 

evidencie investičných projektov mesta. Po získaní finančných prostriedkov sa môže začať s 

prípravou investičnej akcie. 

 

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

Odpoveď: nedalo sa vyriešiť MPV cez p. Mičicu, riešené aj cez poslanca, nevyriešené-

ukončené. Keďže sa nevyriešilo napojenie vody cez p. Mičicu, nie je možné zrekonštruovať 

sociálne zariadenie. A bude potrebné urobiť novú samostatnú prípojku pre dom smútku.  

 

8. Požiadavka pani riaditeľky MŠ- vybudovanie ihriska v areáli škôlky a oprava oplotenia MŠ. 

Odpoveď: Uvedenú opravu plota sme riešili s pani riaditeľkou. Je potrebné si spraviť prípravu 

– teda definovanie rozsahu prác, prieskum trhu, aby sme vedeli o aké finančné prostriedky sa 

bude jednať. Toto je momentálne úloha na strane pani riaditeľky. Čo sa týka vybudovania 

dopravného ihriska, tu je potrebné, aby pani riaditeľka hľadala finančné zdroje v rámci 

projektov. MŠ Zástranie prebehlo rekonštrukciou a momentálne je potrebné, aby sa finančné 

prostriedky sústredili aj na iné MŠ, ktorých budovy nie sú v dobrom stave a doplácajú na 

dlhodobý investičný dlh.  Prípade, že sa dostaneme pri budovách MŠ do pozície, že všetky 

budovy MŠ budú rekonštruované, vieme pracovať aj na investíciách a projektoch, ktoré 

skvalitnia vzdelávanie dopravnej výchovy. 

 

 

Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Zástrania do zápisnice 

1. Opakované vyčistenie okrajov cesty od zimného posypu, nakoľko nebolo dostatočné 

vykonané. 

2. Na ul. Belajov dvor – zatarasená cesta stále stojacími autami. Nedostatočná kontrola zo 

strany MP. Občania žiadajú o zakladanie papúč alebo zasielanie pokút. V prípade 

neuposlúchnutia autá odtiahnuť. 

3. Občania žiadajú o vykonávanie kontrol čo sa týka rýchlostí áut, kde cez dedinu jazdia autá 

aj 100 km/h rýchlosťou. Dožadujú sa kontrol štátnou políciou tak, ako je to napr. v Tepličke 

nad Váhom 

4. Nakoľko po celej dedine nie sú chodníky, požiadavka je aspoň na vybudovanie chodníka po 

ul. Kultúrna . 
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5. Opakovaná požiadavky pána Tarabu na vyasfaltovanie prístupovej komunikácie vedľa DK. 

O krátky čas autá vybijú a rozbíjajú celú plochu. Kamienky spod kolies vystreľujú až na hlavnú 

cestu. 

6. Nespokojnosť občanov a umiestňovanie VKK v mesiaci marci. Žiadajú prehodnotiť termíny. 

7. Žilbyt ako správca KD nedostatočne udržuje okolie – tento rok ešte nebolo kosené. Okrem 

pokosenia  rodičia požadujú upraviť (aspoň kamienkami), okolie pod hojdačkami, kde po 

dažďoch zostáva blato a deti sú celé špinavé. Opätovne žiadajú prehodnotiť opravu schodov. 

8. Kosenie súkromných pozemkov – či je možnosť osloviť vlastníkov, aby v súlade so zákonom 

udržiavali svoje burinové pozemky a kosili minimálne 2x vo vegetačnom období. Ak vlastníci 

neuposlúchnu, dopúšťajú sa priestupku. 

9. Občania sa dožadujú, aby zástupcovia mesta v rámci súčinnosti, prejednali so starostom obce 

Teplička nad Váhom, prečo im zamietli vydať povolenia na prejazd cez prepojku, hoci toto im 

bolo sľubované. 

10. Pri zápise do MŠ žiadajú občania skontrolovať, či sú prijaté deti zo Zástrania. Rodičia sa 

sťažujú, že svoje deti musia voziť do iných obcí, pretože miesta v ich škôlke sú obsadené deťmi 

zo Žiliny a iných obcí.  

11. Zvážanie dreva ťažkou technikou znečisťuje ulicu Jána Mičicu. Koho kontaktovať pri takto 

znečistenej komunikácií.  

12. Častejšie  pokosenie na ul, Stará dedina, ktorá je verejným  priestranstvom. 

13. Nespokojnosť pani Ďugelovej, ktorá dostala zamietavé stanovisko ohľadne výrubu dreviny 

pri cintoríne, kde živica z konárov padá na hrobku a tým pádom jej poškodzuje pomník. Nájsť 

riešenie, aby bol ochránený majetok občana /hrobové miesto s pomníkom/ a aj drevina 

zachovaná. 

 

 

Diskusia: 

Veľká diskusia okolo kanalizácie v Zástraní, ktorá žiaľ nevyzerá pre občanov nepriaznivo. 

Prečo sú zakázané ČOV-ky, keď kanalizácia je v nedohľadne. Mesto zakladá TS-MŽ, preto 

chcú poslanci, ako zástupcovia občanov, navrhnúť, aby bolo súčasťou technických služieb 

mesta kúpiť alebo prenajať stroj na vývoz žúmp.  Túto službu by určite občania privítali a snáď 

by to bolo aj finančne zaujímavejšie. 

 Občan žiada o umiestnenie vizualizácie  na web stránke mesta projektu na ul. Stará 

dedina. Veľkou diskusiou bola: rýchlosť áut -žiadajú kontroly polície a prašnosť hlavnej cesty 

a vedľajších ciest z dôvodu, že jarné čistenie nebolo riadne urobené /nevyčistené/ a čo zostalo, 

to sa pri daždi vlialo do rigolov.  
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Opätovne dôrazne žiadajú preverenie ul. Belajov dvor, ktoré je sústavne zatarasené 

autami a zároveň žiadajú, aby sa zlikvidovaná zeleň vrátila do pôvodného stavu, vysadili sa 

stromy o čo žiadajú už 4 roky. Pozemok je prekvalifikovaný na mestskú zeleň, nakoľko to bolo 

v katastri vedené ako vzletová dráha, a aj tak sa nič zo strany mesta nerobí. Opakovane žiadané 

Žilbyt o opravu schodov v KD a úpravu okolia. Pod hojdačky žiadajú naviesť aspoň štrk, 

pretože po daždi zostávajú kaluže a deti sa nemôžu hojdať. 

Veľká nespokojnosť bola s umiestňovaním cezpoľných detí do materskej školy. 

Prioritou by mali byť deti s trvalým pobytom. Žiadajú poslancov, aby zistili, ako je možné že 

domáce deti sa nedostanú do ich vlastnej škôlky a cezpoľné áno.  

Ďalej veľmi diskutovanou otázkou boli povolenia pre osobné autá do Tepličky nad 

Váhom, cez prepojku, kde bol daný prísľub starostom, že prepojku budú môcť využívať. Hoci 

poslanci nie sú v tejto veci kompetentní, pýtajú sa občania, prečo v Jednote nevykupujú fľaše, 

čo spôsobuje hlavne starším občanom problém, nakoľko sa do mesta dostanú len vo 

výnimočných prípadoch.  

Občania sa pýtajú na VKK, prečo bývajú v marci, nedobrý  termín Pán Taraba vyslovil 

nespokojnosť s tým, že rodičia, ktorí vozia deti do škôlky stoja medzi KD a radovkou na 

kamienkoch a keďže to nie je vybetónované ani žiadny iný pevný základ tam nie je, tak ich 

rozrývajú a rozhadzujú.  Táto požiadavka je opakovaná niekoľko krát.  

 

Ukončenie: 

Na záver  pán poslanec  Jozef Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom 

za aktívny prístup k dianiu v MČ Zástranie, a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní 

pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto 

zápisnici, dostatočne zaoberať. Zároveň oboznámil prítomných, že dňa 26.5.2022 o 18.00 

hod. sa uskutoční  stretnutie občanov s pánom primátorom. Na záver pozval všetkých 

prítomných na obhliadku novej kuchyne v KD. 

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 

 

 

 

 

V Žiline 11.05.2022      JUDr. Jozef Augustín PhD.  


