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ZÁPISNICA 
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania, 

ktoré sa konalo dňa 27.6.2017 o 16,30 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, poslanca p. Ing. Pažického a  
    staršieho inšpektora MP Ľudovíta Vandlíka. 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 6.4.2017 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. 
    
-   Zavedenie vodovodu do Domu smútku a zrekonštruovanie existujúceho WC. 
    Zo strany mesta je snaha k tejto požiadavke. Bola vykonaná obhliadka Domu smútku za  
    prítomnosti p. prednostu Ing. Lišku, p. Ďurajku zo Žilbytu a poslankyne Mgr. Talafovej. 
    Je to v riešení. 
-   Vybudovanie osvetlenia na cintoríne. 
     Zahrnuté do návrhu investícií. 
-   Oprava rozhlasu na ulici Stará dedina pri dome č. 19. 
     Požiadavka je v riešení. 
-   Vybudovať prístrešok na novej autobusovej zastávke v Budatíne, nakoľko tam čakajú deti, 
     ktoré dochádzajú do ZŠ Budatín zo Zástrania. 
     Nie je to možné, lebo pozemok nie je mestský. Majiteľ pozemku nesúhlasí s odpredajom. 
-   Čistenie ulíc po zimnej údržbe. 
     Požiadavka splnená. 
-   Oprava výtlkov na komunikáciách. Cesty sú v dezolátnom stave. 
    Po dokončení opráv v meste Žilina budú pokračovať do mestských častí. 
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-   Požadovaná asfaltová drť na Kubov dvor, Do Magúr, Belajov dvor. 
    Momentálne nie je asfaltová drť, dovezie sa hneď ako to bude možné. 
-   Je nutné vybudovanie asfaltovej cesty na ulici Ku zvonici /kopcovitý terén/. 
     Požiadavka je v riešení. 
-   Na cintoríne zo spodnej časti orezať smrek. 
    Bola urobená obhliadka, orezanie nie je potrebné. 
-   Priepust pod cintorínom vyčistiť. 
    Požiadavka je v riešení. 
-  Občania si vyžadujú dôslednejšie čistenie ulíc a prostredia verejno prospešnými  
    pracovníkmi. 
    Sú traja VPP, ktorí pracujú len na 32 hodín (t.j. 8 dní v mesiaci). 
-   Za humnami vyčistiť žľab cez cestu. 
    Požiadavka je v riešení. 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-   Opakovaná požiadavka zavedenie vodovodu do Domu smútku a zrekonštruovanie WC . 
-   Premiestnenie oznamovacej tabule na druhú stranu medzi stromy nad chodník v areály 
    cintorína. 
-   Opätovná požiadavka na asfaltovú drť: Kubov dvor, Do Magúr, Belajov dvor. 
-   Opätovná požiadavka vysporiadania pozemkov na cintoríne. 
-   Kosenie a údržba mestských pozemkov na Starej dedine. 
-   p. Podsedlý – pod cintorínom sa v zime robí ľad zabezpečiť odstraňovanie, nakoľko v tom 
    čase nemôžu vyvážať odpad. Opraviť rigol, ktorý je v zlom stave. 
-   p. Janušová – vybudovanie novej autobusovej zastávky MHD kvôli uliciam Družstevná,  
    Na Skotňu, zväčšuje sa počet obyvateľov a hlavne v týchto častiach žije veľa starších  
    ľudí. 
-   Na ulici Hore humnami na konečnej zastávke MHD je otvorená šachta, ktorú je potrebné 
    uzavrieť. 
-   p. Peško – oprava výtlkov a jám na komunikácii Na Skotni. Cesta je v dezolátnom stave. 
-   Na ulici Hore humnami urobiť jednosmernú cestu z ulice J. Mičicu smerom dole. 
-   Na konečnej zastávke MHD vyriešiť dopravné značenie. 
-   Odvoz starých stoličiek z cintorína (Žilbyt). 
-   Častejšie obhliadky MP najmä počas letných prázdnin Pod cintorínom, za družstvom, na 
    športovom ihrisku a hlavne v nočných hodinách. 
-   Vrátiť naspäť k cintorínu veľkokapacitný kontajner. 
-   Zabezpečiť kľúče od bránky KD, nakoľko sú tam detské preliezky. 
-   Zabezpečiť kľúče od Domu smútku pre pani kostolníčku (Žilbyt). 
-   p. Ondrášková – opraviť ulicu Do Magúr, nakoľko je vo veľmi zlom stave. 
-   Urgentne vyriešiť komunikáciu na ulici Stará dedina, ktorá je vo veľmi zlom stave. Po  
    ukončení stretnutia bola uskutočnená obhliadka tejto ulice obidvoma poslancami, ktorí  
    konštatovali, že túto požiadavku je nutné okamžite riešiť. 
     
4. Diskusia: 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané 
ústne, alebo telefonicky a plnili sa priebežne.  



Do Domu smútku bolo dodaných 60 nových stoličiek. V dohľadnej dobe budú dodané do KD 
nové pulty, ktoré sú už vo výrobe. V spolupráci s MŠ sa nám podarilo z príležitosti Dňa 
matiek pripraviť posedenie s občerstvením a bohatým kultúrnym programom, na ktorom sa 
zúčastnili všetci poslanci obvodu č. 8 a obidvaja viceprimátori Mesta Žilina.  
Podarilo sa založiť Jednotu dôchodcov. Rodičia boli informovaní, že do ZŠ Budatín nastúpi 
v novom školskom roku 8 rómskych detí. Od školského roku 2018/2019 budú žiaci 
zadeľovaní podľa obvodov a obvod Bratislavká ulica nebude spadať pod ZŠ Budatín, nakoľko 
ZŠ Budatín je jediná škola v meste Žilina, ktorú navštevujú deti z centra Náruč.  
V septembri bude slávnostne uvedený do života erb mestskej časti Zástranie. Pani 
poslankyňa poprosila občanov o pomoc pri zabezpečovaní tejto slávnosti. 
 
5. Záver: 
 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší 
sa na ďalšiu spoluprácu. Všetky podnety občanov budú odoslané k prednostovi MsÚ, ktorý 
ich odovzdá na kompetentné miesta vedúcim odborov MsÚ v Žiline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vypracovala: Mgr. Emília Talafová 
 
 
 
.......................................................                                       ........................................................... 
Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                          sekretár výboru Mgr. Emíla Talafová 
 
 


