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ZÁPISNICA 
zo stretnutia poslanca s občanmi Zástrania, 

ktoré sa konalo dňa 28.10.2016 o 16,00 hod v kult. Dome v mestskej časti 
Zástranie 

 
 
Prítomní: 
viď prezenčná listina 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Informovanie plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia 
3. Nové požiadavky občanov 
4. Diskusia 
5. Záver 
 
 
1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov a hosťa p. kpt. Capka 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi  
    zo dňa 23.6.2016 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky občanov boli  
    predložené jednotlivým odborom Mestského úradu v Žiline a daným inštitúciám v spojení 
   s požiadavkami občanov na vybavenie. 
 
-  Opraviť cestu v Starej dedine /kruhový objazd separovaný odpad/ - cesta sa prepadáva je 
   potrebná okamžitá náprava. 
   Bola vykonaná obhliadka z odboru dopravy MÚ Ing. Sládkovou. Oprava bude vykonaná za 
   pekného počasia. 
-  Opätovná požiadavka na orezanie líp na cintoríne. 
   Z odboru životného prostredia bola vykonaná obhliadka, nie je dôvod na orezanie. 
-  Opätovne asfaltovú žrď požadujú: 
   Kubov dvor ešte jednu fúru, Belajov dvor – pri rodine Patajových je rovný kde by mohla byť  
   asfaltová drť, Neslušanov dvor – rodina Sedliaková sú tam nové rodinné domy a cesta je v  
   zlom stave, Do Magur. 
   Na Belajov dvor boli dovezené dve fúry asfaltovej drte, ktorú si občania z tejto ulice sami  
   upravili.  Viac asfaltovej drte už mesto nemá. 
-  Spojovací chodník – od konečnej zástavky, ktorý prepája kostolnú ulicu, často využívaný  
   hlavne do kostola – starší ľudia, je tam blato vhodná by bola drť. 
   Nie je asfaltová drť. 
-  Na ihrisko požadujú upraviť cestu a parkovisko asfaltovou drťou. 
   Nie ja asfaltová drť. 
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-  Za kultúrnym domom požadujú vyspraviť cestu drťou. 
   Nie je asfaltová drť. 
-  Opätovná požiadavka komasácie. 
   Túto požiadavku rieši Okresný úrad a vlastníci pozemkov by sa mali o to osobne zaujímať. 
-  Opätovná požiadavka pri riešení prístrešku na cintoríne. 
   Realizácia prístrešku by mala byť dokončená do konca kalendárneho roka. 
-  Opätovná požiadavka na meranie rýchlosti Kultúrna ulica pri MŠ. 
   Požiadavka splnená. 
-  Mamičky s deťmi žiadajú o vyčlenenie miestnosti v kultúrnom dome, bývalá mangľovňa  
   a telekom ústredňa. Zistiť kto má kľúče, vypratať staré nefunkčné prístroje od telekomu  
   a dať miestnosť do používateľného stavu pre mamičky a deti. 
   Požiadavka je v riešení. 
-  Pravidelné kosenie a úprava terénu pri kultúrnom dome, ktorý nebol pokosený, nakoľko 
   tam bývajú každý víkend akcie. 
   Splnené podľa harmonogramu. 
-  Zakúpiť kosačku a krovinorez pre hasičov v Zástraní – oni by kosili okolie kultúrneho domu, 
   plochy okolo cintorína a aj iné plochy. 
   Momentálne nie sú financie. 
-  Požiadavka o preplatenie bločkov na benzín pre hasičov, ktorí kosili pod cintorínom. 
   Požiadavka splnená. 
-  Opätovná požiadavka zakúpiť do Domu nádeje 50 ks stoličiek. 
   Nie sú financie. 
-  Športovci požadujú na futbalové ihrisko preliezky a hojdačky pre deti. 
   Mesto zakúpilo a osadilo nové preliezky pri Kultúrnom dome. 
-  Zistiť či sú v pláne údržby ciest hlavne bočné uličky Neslušanov dvor, Belajov dvor,  
   Brodňanov dvor. 
   Nie sú v operačnom pláne zimnej údržby. 
-  Opätovná požiadavka preliezok ku kultúrnemu domu – prísľub p. primátora Chomu zo  
   Štúrovho parku do Zástrania na jeseň 2016. 
   Požiadavka splnená. 
-  Čistenie jarčekov, ktoré sú upchaté a znečistené splaškami. Chodník pri Belajov dvor  
   p. Gašiaková, pri Starom cintoríne p. Neslušanová a pri Kultúrnej ulici, smerom na Straník  
   p. Bugáňová. 
   Žilinské komunikácie prisľúbili splnenie tejto požiadavky. 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-  Meranie rýchlosti na začiatku Zástrania pri Domove soc. služieb – chodiť pomalšie. 
-  Opätovná požiadavka zakúpiť do Domu nádeje 50 ks stoličiek. 
-  Osobitné oplotenie preliezok pred kult. domom a vybudovanie bočného vchodu. 
-  Opätovná požiadavka na Žilinské komunikácie kvôli čisteniu splašiek. 
-  Zakúpiť nové stolové pulty do KD. 
 
4. Diskusia: 
 
V diskusii vystúpila p. poslankyňa Talofová, ktorej nie sú Vaše podnety a požiadavky 
ľahostajné a riešili sa počas celého obdobia od predchádzajúceho stretnutia. 



Osadili sa dve lavičky na verejných priestranstvách. Riešili sa odvozy kontajnerov, čistenie 
pred KD a inými verejnými priestranstvami s 2 aktivačnými pracovníkmi, ktorí pracujú len 32 
hodín v mesiaci t.j. 8 dní.  
Na hlavnej ceste sa opravili výtlky a vyasfaltovala sa cesta do Tepličky VÚC. 
Informácie o využití pohotovostného fondu: 
Paragliding klub  100,- € 
DHZ   200,- €  
Športovci  200,- € 
Hasiči     50.- € na benzín na kosenie 
Dom nádeje    116,66 € čistiace a umývacie potreby 
Na požiadavku správkyne KD boli zakúpené  teflonové obrusy v sume 300,- €. 
Dňa 22.9.2016 sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi Zástrania 
v súvislosti s prípravou erbu v tejto MČ.  Prítomní občania odporučili návrh erbu jazdca so 
šabľou v ruke na koni v červeno zelenej farbe. 
Do 2.decembra 2016 by mali hasiči zabezpečiť stromček vysoký 11 metrov pred KD, na ktorý 
sa namontujú svietidlá. Pán Kuba dal návrh, aby sa v budúcnosti zasadil stromček, ktorý bude 
slúžiť na tieto účely. 
Pani Patajová v diskusii požiadala o príspevok z pohotovostného fondu na podujatie ku Dňu 
matiek v máji 2017 v KD. 
 
 
5. Záver: 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší 
sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
 
 
 
        Vypracovala: Mgr. Emília Talafová 
 
 
 
.......................................................                                       ........................................................... 
Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                          sekretár výboru Mgr. Emíla Talafová 
 
 


