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ZÁPISNICA 
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania, 

ktoré sa konalo dňa 28.6.2018 o 17,00 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, poslanca p. Ing. Pažického, 
    išpektora MP Žilina p. Vandlíka a ospravedlnila p. poslanca Púčka. 
 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 26.4.2018 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. 
    
 
-  Opätovná požiadavka na vytvorenie WC v Dome nádeje na cintoríne. 
   Na realizáciu tejto požiadavky je schválený rozpočet 6. 000,- €. 
-  Občania Zástrania nesúhlasia s komisiou, ktorá by mala rozhodovať o výnimkách. 
   Komunikácia by mala byť pre všetkých občanov. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vybudovanie parkoviska pri KD. 
   Požiadavka je v riešení. 
-  Dovoz asfaltovej drte: 2 fúry Škorvánkov dvor, 1 fúra Kubov dvor, 3 fúry doviezť pod  
   cintorín. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vyčistiť hlavnú komunikáciu po zimnej údržbe. 
   Požiadavka splnená. 
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-  Občania si žiadajú právnu pomoc od Mesta Žilina na riešenie cesty medzi Zástraním  
   a Tepličkou n/Váhom. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vybudovanie chodníka na Kultúrnej ulici ku škôlke. 
   Zatiaľ nie sú na to finančné prostriedky. 
 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-  V uliciach, v ktorých sa použila asfaltová drť, zabezpečiť postrek, ktorý by drť zlepil. 
-  Opätovná požiadavka na vybudovanie chodníka na ulici Kultúrna až ku konečnej zastávke 
    MHD. 
-  Opätovná požiadavka na opravu a vyasfaltovanie ulíc /Na Skotni, Stará dedina/. 
-  Oprava jamy na ceste pri cintoríne. 
-  Oprava svetla pri dome č. 1 a 2 na ulici Jána Mičicu. 
-  Požiadať firmu, ktorá zabezpečuje umývanie ulíc o dôkladnejšie čistenie. 
-  Majetkovo právne vysporiadanie ciest. 
 
 
4. Diskusia: 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov, že na základe telefonátov, mailov, osobných 
stretnutí sa plnili niektoré požiadavky: oprava rozhlasu a osvetlenia, vývoz kapacitných 
nádob, zabezpečenie vody na cintoríne.  
V diskusii p. Ďungelová požiadala o metlu, nakoľko zametá verejnú ulicu. Pani Janošíková 
žiadala o pravidelné kosenie a údržbu zelene a o osadenie značky zákaz parkovania áut 
hlavne z MŠ, nakoľko nemá prístup k rodinnému domu. Pani poslankyňa odpovedala, že 
vlastníci pozemkov boli upozornení listom z MÚ odboru životného prostredia, aby 
zabezpečili pravidelnú údržbu pozemkov so zeleňou. Zároveň poskytla pani Valachovej text 
na vyhlásenie v rozhlase o zabezpečovaní pravidelnej údržby pozemkov. Osadenie značky nie 
je možné, pani Talafová sľúbila, že upozorní zamestnancov MŚ, aby tam neparkovali. 
Pán Mičica žiada napadnutie zmluvy medzi VÚC a Tepličkou n/Váhom o ceste cez les 
a zistenie na VÚC aký bol pôvodný stav územného plánu a taktiež súčasný stav /cyklotrasa/. 
Prítomní občania vyjadrili veľkú nespokojnosť s riešením problému ohľadom cesty medzi 
Zástraním a Tepličkou n/Váhom. Pán Mičica sa vyjadril, že pokiaľ nebude otvorená cesta pre 
všetkých občanov Zástrania,  budú demontované lyžiarske vleky a stožiare, ktoré sa 
nachádzajú na pozemkoch mestskej časti Zástranie. 
Občania Zástrania sa cítia ukrivdení, že do tejto mestskej časti sa dáva menej finančných 
prostriedkov ako do iných časti, hoci platia rovnaké dane. 
Prítomní poslanci informovali o zvýšení mestských častí volebného obvodu č. 8 zo 6 na 8, 
pridané boli mestské časti Mojšová Lúčka a Strážov. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5. Záver: 
 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí 
a popriala im pekné dovolenkové obdobie. 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 
 
 


