
Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 
JUDr. Jozef Augustín PhD., tel. 0904 544 243, mail: jozefaugustin7@gmail.com  

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

Johanes PhD., tel. 0903 802 375, mail: rastojohanes@gmail.com 

 

 

       ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Výboru č. 8  

stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Strážov  

 

 

Dňa 12.05.2022 o 18:00 hod.  sa MŠ Strážov  uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov JUDr. Jozef 

Augustín PhD., Ing. Ján Pažický a MUDr. Rastislav Johanes. 

 

Pán poslanec JUDr. Augustín, privítal všetkých prítomných občanov, poslancov pánov  

Ing. Pažického a MUDr. Johanesa a skonštatoval, že posledné stretnutie sa konalo v roku 2020, 

v roku 2021 sa síce konalo stretnutie, ale kvôli Corona vírusu sa občania stretnutia nezúčastnili.   

   

 

Program:  

 

Oboznámenie prítomných s programom stretnutia:  

1) Plnenie požiadaviek občanov a ich plnenie  

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

3) Diskusia  

4) Ukončenie  

 

 

 

1) Plnenie požiadaviek občanov 

 

1.Požiadavka na umiestnenie prístrešku MHD na ul. Priemyselnej, kde chodia na MHD občania 

Strážova. 

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

dôjde k realizácii. 

 

2. Údržba lávky cez Rajčianku – nafarbenie- odstúpiť na Vodohospodársku výstavbu š.p. resp. 

správcovi toku, cez ktorý vedie táto lávka. 

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

dôjde k realizácii. 

 

3. Pred rodinným domom p. Kyšku (je tam veterinárna ambulancia) opraviť výtlk, ktorý je tam 

už niekoľko rokov. 

Odpoveď:  výtlky boli opravené 
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4. Obnova lavičiek a „mini“ parku na konečnej spojov MHD (Priehradská), 

Odpoveď:  Lavičky nie sú v majetku mesta, v súčasnosti sa jedná o majetok ŽSR. 

 

5. Odstránenie výtlkov (veľká plocha) na ploche pred zastávkou MHD na začiatku ul. 

Priemyselnej (oproti Štrabagu), kde chodia obyvatelia Strážova na zastávku MHD 

Odpoveď:  Odstránenie výmoľov zaradíme do plánu opráv v roku 2022. 

 

6. Požiadavka na namaľovanie prechodov pre chodcov v celom Strážove, hlavne na ul. 

Hričovskej od Marakany až po križovatku na Priemyselnej, kde sú zastávky MHD, pri pumpe 

Schell, prípadne odstúpiť túto žiadosť na príslušný orgán. 

Odpoveď: Obnova priechodu pre chodcov pred pohostinstvom bude zrealizovaná v letných 

mesiacoch, pri cintoríne bol priechod obnovený. Ostatné priechody na ceste prvej triedy 

realizuje SSC.  

 

7. Požiadavka na ŽILBYT - zvýšiť oplotenie na cintoríne proti vysokej zveri a spojazdniť 

pumpu na vodu. 

Odpoveď: V riešení - požiadavka o informáciu zaslaná na spol. Žilbyt  ohľadom priebežného 

stavu riešenia. 

 

8. Požiadavka na kosenie okolo Rajčanky na Vodohospodársku výstavbu. 

Odpoveď: Pri stretnutí s ľuďmi SVP bolo povedané, že Rajčianka na území Strážova bola 

vyčistená. 

 

9. Zistiť na odbore právnom a majetkovom, v ako štádiu je nájomná zmluva na rozšírenie 

plochy cintorína spolu s vykonaným posudkom (na spodné vody). 

Odpoveď: Posudok bol vypracovaný, nachádza sa na odbore investičnom. Žiadosť o uzavretie 

nájomnej zmluvy nebola OPMaVO doručená. 

 

10. Požiadavka na mesto o odkúpenie pozemku parc.č. 442/2 k.ú. Strážov za účelom realizácie 

parkoviska pre blízky cintorín. 

Odpoveď: Uvedená parcela je vo vlastníctve Slovenskej republiky - Slovenská správa ciest. 

Mesto oslovilo SSC za účelom prevodu vlastníctva k pozemku p.č. 442/2 do majetku mesta. 

Vo svojej  oficiálnej  odpovedi uvádzajú, že na parcele sa nachádza i stavba rod. Domu /ktorý 

má byť zburaný/, pričom pozemok nie je možné odpredať bez predmetnej stavby.  Odkúpenie 

stavby nie je v možné pre nesúlad so schváleným rozpočtom mesta na roky 2021-2022 /chýbajú 

finančné prostriedky. 

 

11. Na ul.  Hričovská opakovane do „nepovolených firiem“ vstupujú kamióny a nákladné autá  

i napriek tomu, že je tam dopravná značka (do 3,5tony). Z tejto ulice sa stáva priemyselná , čo 

nie je v zmysle územného plánu. Autá parkujú v križovatke 

Odpoveď: Z dôvodu, že komunikáciu nie je možné monitorovať nepretržite, bolo na stretnutí 

s občanmi dohodnuté, že obyvatelia budú kontaktovať operačné stredisko mestskej polície 

v čase porušovania platného dopravného značenia. Na miesto budú vysielané hliadky MP za 

účelom riešenia.   

 

 

 

 



12. Požiadavka na riešenie situácie s kanalizáciou, ktorá prechádza cez Strážov. Pri návalových 

dažďoch vyhadzuje poklopy a dochádza aj k zatápaniu. Žiadosť o oficiálnu odpoveď 

spoločnosti SEVAK k danej situácii a vyčistenie kanalizácie. 

Odpoveď:  Budeme žiadať oficiálne stanovisko od SEVAKu.  

 

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

1. opakovaná požiadavka na mesto o odkúpenie pozemku parc.č. 442/2 k.ú. Strážov od SSC za 

účelom realizácie parkoviska pre blízky cintorín – aby odbor investičný oslovil predsedu 

Urbáru v Strážove, pána Ing. Šošku (0907815862) a kontaktovali ho za účelom odkúpenia 

pozemku tak, ako to odporučil právny odbor 

 

2. osloviť spol. SEVAK  cestou príslušného odboru, či kapacitne postačuje kanál vedúci cez 

Strážov na čističku do Hričova a žiadať písomné stanovisko, že je vyhovujúci a kapacitne 

postačujúci, pri väčších dažďoch či záplavách sa občania nemusia báť vytopenia, okrem toho, 

že v kanáli idú splašky, berie to aj povrchovú vodu a zatápa pivnice občanov 

 

3. osloviť SVHP cestou príslušného odboru o preverenie, či na prečerpávacej stanici sú 

čerpadlá, na odčerpávanie spodných vôd pri zvýšenia vody vo Váhu, funkčné, nakoľko 

v prípade nefunkčnosti hrozí zaplavenie pivníc a pod....,  

 

4. je potrebné natrieť oplotenie na cintoríne,   

 

5. opätovne prehodnotiť chodník okolo výpadovky k zastávke MHD. Chodník nie je 

dokončený, počas dažďov sa tam tvoria kaluže, parkujú tam kamióny aj osobné autá a občania 

musia prechádzam po frekventovanej cesta, čo je veľmi nebezpečne.   

 

6. architektonická štúdia priestoru pred MŠ Strážov ako budúci priestor na oddychovú zónu, 

 

7.vybudovanie altánku vedľa MŠ pre letné aktivity obyvateľov a centra pre seniorov v čase 

mimo prevádzkových hodín MŠ Strážov.  

 

 

3) Diskusia 

 

Poslanec p. Augustín zhodnotil investičné akcie z posledných rokov, ktorými sa môžu 

poslanci pochváliť, z tých väčších to bola rekonštruovaná materská škola, čiastočne sa opravila 

strecha, čo predstavovalo investíciu ccc 100 tis. Eur, doplnili sa preliezky a z investičných 

prostriedkov mesta viazaných na poslanca, opravil sa asfalt a spádovanie na ulici priehradná, 

z tých menších investícií a za pomoci pána Korčeka sa vybudovalo stojisko pre kontajnery 

o veľkosti cca 120-150 m2, opravili sa viaceré výtlky. Tento rok sa postaví altánok vedľa MŠ, 

na ktorý je vyčlenených cca 15 tis. Eur, vyčlenili sa  peniaze na architektonickú štúdiu – pred 

škôlkou na arch. Štúdiu daného priestoru na relaxačnú zónu. Keď skončí rekonštrukcia 

železníc, by sa na základe štúdie následne urobil projekt pre stavebné povolenie.  

Do diskusie sa zapojili občania s požiadavkou, že cez Strážov vedie hlavná vetva 

kanalizácie do čističky Hričov a obávajú sa záplav pri veľkých dažďoch. Podľa informácií, boli 

čerpadlá nevyhovujúce a ak by stúpla voda v koryte Váhu, či nehrozí zaplavenie  MČ Strážov?  



Chcú informáciu, či sú čerpadlá funkčné. Pri veľkých dažďoch sa zatápajú pivnice a určite to 

nie je spodná voda, ale nefunkčná kanalizácia. Poisťovne poškodeným odmietli vyplácať 

poistné zmluvy, preto nech sa SEVAK vyjadrí  písomne. Pripomienky k zastávke, ktorá končí 

-nikde-. Stoja tam kamióny a občania ich musia obchádzať po hlavnej ceste – výpadovke. Ak 

tento kúsok nepatrí mestu, či je možnosť rokovania s vlastníkom o odkúpení? 

 

 4) Ukončenie 

 

Na záver poslanec Jozef Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom a za 

aktívny prístup k dianiu v MČ Strážov osobitne Pánovi Korčekovi 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 

19.05.2022  sa uskutoční  stretnutie občanov s pánom primátorom, na ktoré ich srdečne pozval 

a termín stretnutia bude vyhlásený miestnym rozhlasom. Tým stretnutie ukončil. 

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 dňa 12.05.2022                                                               JUDr. Jozef Augustín PhD.      

 


