
2 

 

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 
JUDr. Jozef Augustín PhD., tel. 0904 544 243, mail: jozefauqustin7@qmail.com 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD., tel: 0903 802 375, mail: rastojohanes@gmail.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 Strážov 

Dňa 06.02.2020 o 18:00 hod. v sa MŠ Strážov sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

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

PhD. a Ing. Ján Pažický a asistentka výboru mestskej časti - Výboru č.8 - Ing. Darina Bobáňová 

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina v prílohe 

Poslanec Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal občanov Strážova, kolegu poslanca 

Pažického a asistentku výboru p. Bobáňovú a privítal ostatných prítomných občanov. Poslanca 

MUDr. Johanesa ospravedlnil. 

Na úvod zaželal prítomným do nového roku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v 

osobnom aj pracovnom živote. Poslanec Pažický taktiež zaželal prítomným občanom veľa zdravia, 

šťastia a spokojnosti. Uviedol, že v roku 2019 sa podľa jeho názoru toho vo VO č.8 moc nepodarilo 

urobiť aj keď v Strážove sa podarila čiastočná rekonštrukcia škôlky dúfa však, že sa situácia v 

ďalších rokoch zlepší. 

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Plnenie požiadaviek občanov a prednesenie nových vecí, ktoré sa pripravujú na meste.  

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

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

Poslanec Augustín následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od posledného stretnutia boli 

v Strážove realizované, resp. sa udiali. 

Na opravu MŠ boli spolu s detským  ihriskom bolo použitých  cca 67 800 eur. 

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na 

Slovensku a v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné rozširovanie nákazy, upozornil 

obyvateľov na povinnosť registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú potrebu čo i len 

jeden kus ošípanej. Registrácia chovu je bezplatná. Obyvatelia, ktorý chovajú ošípané (prasiatko) 

sú povinní túto skutočnosť nahlásiť. V mesiaci január 2020 mesto Žilina vykonáva zisťovanie 

chovov ošípaných na území mesta a mestských častí, preto požiadal obyvateľov o súčinnosť. Ďalej 

upozornil na povinnosť hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred 

na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina, ul. Jedľová 44, t.č. sekretariát 

041/7631235. Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky pre fyzickú osobu je vo výške od 400 eur 

do 1000 eur podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.  

Prítomných tiež informoval, o mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v decembri, 
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kde bol predložený materiál, ktorý mal vyriešiť majetkové vysporiadanie so spoločnosťami 

podnikateľa G.Trabelssie. Jednalo sa o rozsiahly materiál, na ktorého naštudovanie mali poslanci 

veľmi málo času. Poslancom sa tento materiál podarilo stiahnuť s tým, že sa na ňom bude ešte 

ďalej pracovať. Ide o majetok v sume niekoľko miliónov eur, čo nie je malá suma. Na  návrh 

poslancov bude tento materiál prerokovávaný neskôr, po dôkladnej príprave na jeho predloženie 

do mestského zastupiteľstva. 

Poslanci  informovali o zvýšení miestnych daní a poplatkov. Uviedoli, že sa jednalo o komplikovanú 

problematiku, ktorá nebola spôsobená vinou mesta, ale vznikla ako výsledok dopadu viacerých 

vládnych opatrení. Hrozilo by, že v meste by sa v prípade nezvýšenia daní nemohli realizovať 

prakticky žiadne investície. Čo však je možné považovať za pozitívum, pri schvaľovaní zvýšenia 

daní bolo zároveň poslancami schválené, že 30% vybraných daní bude smerovaných do MČ tam, 

kde sa dane vyberú. Ďalej uviedoli, že v rámci schvaľovania zvyšovania daní bol schválený ními 

podaný pozmeňujúci návrh, na základe ktorého bol požiadaný prednosta mestského úradu o 

prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podporu rozvoja mestských častí – kedysi samostatných 

obcí (MČ), ktorý bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Tento mechanizmus bude zohľadňovať 

nerovnomerný rozvoj MČ a chýbajúcu základnú občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, 

chodníky a pod. Finančné prostriedky z daného fondu bude možné použiť na úhradu bežných aj 

kapitálových výdavkov v danej MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci s občanmi budú môcť 

priamo rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z Fondu v danej MČ. 

Plnenie požiadaviek občanov a prednesenie nových vecí, ktoré sa pripravujú na meste.  

1. Na ul. Hričovská zníženie maximálnej povolenej rýchlosti zo súčasnej 70 km/h na 50 km/h obojsmerne od 

ČS Shell po svetelnú križovatku pri cintoríne, (opakovaná požiadavka obyvateľov), hrozí veľké 

nebezpečenstvo pre chodcov cez prechod pre chodcov nakoľko tento je umiestnený so svetelnou 

križovatkou v pravotočivej zákrute, (aspoň v skúšobnej prevádzke) a následne osadenie merača rýchlosti 

ako je v Strážove pri vjazde do mesta, oprava výtlkov na komunikáciách po zime. Odpoveď OD zo 

dňa 21.01.2019: Ide o komunikáciu I. triedy a jej správcom je SSC. Mesto napíše list s danou 

požiadavkou na SSC. Odpoveď OD zo dňa 30.04.2019. Opakovaný podnet. Už bolo 

odpovedané. Poslanec Augustín: Je smutné, že stále má prednosť premávka pred 

bezpečnosťou. Snahou je riešiť tento problém ale nie je to možné, nakoľko cesta spadá pod 

SSC. Situácia sa snáď zlepší až po dobudovaní tunela Višňové. 
 

2. Nákladné vozidlá opakovane porušujú zákaz vjazdu do ul. Hričovská (pri cintoríne), súčasne požiadavka 

na udelenie výnimky pre dopravnú obsluhu pre obyvateľov, ktorí na danej ulici bývajú. Odpoveď OD zo 

dňa 30.04.2019: Kompetencia polície. Odpoveď MsP zo dňa 30.04.2019: Vec bola 

prejednaná na stretnutí s občanmi 30.4.2019. Na stretnutí bolo dohodnuté, že v prípade 

nerešpektovania dopravného značenia, kontaktujú MP a bude vykonaný výjazd hliadky. 

Odpoveď MsP zo dňa 26.06.2019: Na stretnutí vystala požiadavka na kontrolu uvedenej 

lokality, pretože tam dochádza k vjazdu nákladných vozidiel napriek dopravnému značeniu, 

ktoré tento typ vozidiel vylučuje. Oznamovateľ tiež uviedol, že sa jedná o nepravidelné a málo 

početné zásobovanie jednej firmy na uvedenej ulici. Oznamovateľovi bolo vysvetlené, že 

opakované kontroly zo strany hliadok mestskej polície by neboli efektívne a bolo dohodnuté, 

že ak sa dané vozidlo na mieste bude nachádzať, oznamovateľ neodkladne telefonicky 

kontaktuje linku 159 a následne bude zrealizovaný výjazd za účelom zjednania nápravy. 

Napriek tomu boli hliadky okrsku Hájik inštruované v čase kontroly prímestskej časti, vykonať 

kontrolu na uvedenej ulici. 

 

3. Dobudovanie verejného osvetlenia na Rajčianskej ul. a na ul. Bratislavská a dobudovanie chodníka a 

verejného osvetlenia od ul. Oceliarska po ul. Kragujevská smerom do mesta, obyvatelia Strážova sa v 

súčasnosti pešo nedostanú chodníkom do centra mesta, 
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Odpoveď OD zo dňa 21.01.2019: Podnet zaevidujeme a pri dopĺňaní nových svetelných 

bodov zrealizujem . Nie je plánované v roku 2019. Odpoveď OD zo dňa 30.04.2019: Ide o 

investičnú akciu mesta, o ktorej rozhodujú poslanci za VO. Odpoveď odbor investičný zo 

dňa 26.06.2019: Odbor investičný nedisponuje informáciami. Poslanec Augustín: spojiť sa s 

poslancami Starého mesta, ktorí majú túto mestskú časť a spoločne hľadať možnosť 

prepojenia Strážova s Mestom. 

 

4. Cintorín, navýšenie kapacity hrobových miest, urnová stena, dokončenie oplotenia, pribratie pozemku z 

urbariátu napr. dlhoročný prenájom, podľa informácie od obyvateľov existuje zmluva s urbariátom na 

majetkovo právnom oddelení mesta, vybudovanie malého domu smútku alternatívne väčší prístrešok. 

Odpoveď OD zo dňa 30.04.2019: Nie je možné, na spomínanom pozemku je zistená 

environmentálna záťaž, ukázal to hydrogeologický prieskumu, ktorý bol robený práve z dôvodu 

možnosti rozšírenie cintorína na tomto pozemku. Poslanec Augustín: Keď nie je možné na 

danom pozemku pochovávať bolo by dobré v danom mieste malý prístrešok – ako náhrada 

domu smútku, kde by sa konala rozlúčka a taktiež by sa tu mohli umiestniť urnové steny. 

Umiestnením týchto stavieb by sa nemuselo ísť do hĺbky a pozemok by sa takto mohol použiť 

na rozšírenie cintorína. 

 

5. Požiadavka na MP o umiestnenie kamery na MŠ s monitorovaním priestoru zastávky (konečná linky č.24), 

či by bola možnosť monitorovania cez pult alebo na tridsať dní a žiadosť o častejšie výjazdy hliadok na 

kritické miesta. Odpoveď MsP zo dňa 30.04.2019: Po porade so správcom kamerového 

systému, bolo zistené, že na uvedené miesto nie je technicky možné kameru umiestniť. 

Odpoveď MsP zo dňa 26.06.2019: Súčasťou zámeru rozširovania kamerového systému na 

území mesta, je umiestnenie kamier v mestských častiach, vrátane mestskej časti Strážov. 

Hliadková činnosť a kontroly konkrétnych miest sú v mestskej časti vykonávané na základe 

poznatkov získaných vlastnou činnosťou a podnetov od občanov. 

 
6. Každé zametanie ulíc vyhlásiť v rozhlase. Odpoveď OD zo dňa 30.04.2019: Čistenie ulíc je 

pravidelne zverejňované na stránke mesta. Poslanec Augustín: Na čistenie ulíc je 

vypracovaný harmonogram, podľa ktorého sa potom u vás v rozhlase vyhlási dopredu termín 

čistenia a aj na výveske, Tak aby boli uvoľnené cesty od áut a mohli sa ulice vyčistiť. Aj napriek 

tomu niektorí toto nerešpektujú. 

 
7. Zabezpečiť človeka z mesta, ktorý bude aj kontrolovať vykonávanie čistenia ulíc a kosenie. Odpoveď 

OŽP zo dňa 30.04.2019: Toto je samozrejmosť. 

 
8. Údržbu lávky cez Rajčianku – nafarbenie. Odpoveď OD zo dňa 30.04.2019: Nie je v majetku 

mesta. Poslanec Augustín: Pokúsiť sa dať podnet na Vodohospodársku výstavbu 

s požiadavkou o natretie. Aj keď tam bude táto požiadavka zaslaná, nie je v kompetencii 

poslancov toto zabezpečiť. Prípadne požiadať o VPP pracovníka na natretie. 

 
9. Preveriť riešenie s DPMŽ - či by bolo možné u šoféra na zastávke (konečná spoja č.24) zakúpiť tento 

lístok na cenu ako v automate (bez navýšenia) pre nastupujúcich cestujúcich. Odpoveď DPMŽ zo dňa 

30.04.2019: Cena lístka sa nemôže meniť, nakoľko Mestské zastupiteľstvo takto schválilo 

Tarifu MHD. Vodič iné lístky nemá k dispozícii na predaj. Snahou DPMŽ a mesta Žilina je 

zrealizovať projekt cez EÚ fondy na riešenie tarifného odbavovania cestujúcich kúpou 

cestovného lístka priamo vo vozidle a platbou pomocou bankomatovej karty na označovači. 

Poslanec Pažický: Pripravuje sa nový spôsob možnosti zakúpenia lístku kartou, SMS bola 

možnosť už aj teraz. 

 
10. Spoj MHD č. 24 niekedy končí na Hollého ul. či by tento spoj nemohol končiť na zástavke Priehradná 

v Strážove. Odpoveď DPMŽ zo dňa 30.04.2019: V priebehu pracovného dňa sú tri spoje, ktoré 

sú ukončené na zastávke Hollého. Z prevádzkových dôvodov nie je možné pokračovanie spoja 

na konečnú do Strážova, lebo v uvedených prípadoch majú vodiči stanovenú pracovnú 
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prestávku, ktorú si „čerpajú“ v blízkosti zberného dvora alebo končia pracovnú zmenu 

a striedajú sa s vodičom, ktorý nastupuje na poobednú zmenu. 

 
11. Či by malo mesto záujem o odkúpenie pozemku parc.č. 442/2 k.ú. Strážov za účelom realizácie 

parkoviska pre blízky cintorín. Odpoveď Odbor právny zo dňa 26.06.2019: Takúto požiadavku 

od príslušných oddelení MsÚ na OPM neevidujeme. K požiadavke sa za OPM nevieme vyjadriť. 

Odpoveď odbor investičný zo dňa 30.04.2019: V kompetencií vedenia mesta a OPaM. 

Poslanec Augustín: Preveriť a opakovane predložiť túto požiadavku. 

 
12. Prepísať účel užívania budovy MŠ ako polyfunkčné centrum, nakoľko je využívaná pre viac účelov - MŠ, 

knižnica, kaplnka, miestnosť pre voľby, časť, kde sa denného centra. Aby sa mohla využívať napr. aj na 

kary, oslavy a pod. Odpoveď Odbor právny zo dňa 30.04.2019: Podľa informácií z odboru 

školstva MŠ by nemala prenajímať  budovu, ktorú má zverenú do správy na oslavu a kary. MŠ 

je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou, ktorá spravuje majetok vymedzený 

zriaďovacou listinou a teda aj túto budovu, preto uvedenú  požiadavku by mala posúdiť priamo 

MŠ. Poslanec Augustín: vyvolať stretnutie po zastupiteľstve s vedúcim OPaM Štefákom, 

poslancami Augustínom Pažickým a Johanesom spolu s p. primátorom, prednostom aspoň na 

1 hodinu. 

 
13. Požiadavka na ŽILBYT - zvýšiť oplotenie na cintoríne proti vysokej zveri a spojazdniť pumpu na vodu. 

Odpoveď OŽP zo dňa 26.06.2019: Postúpime spoločnosti Žilbyt, s.r.o.. Poslanec Augustín: 

Zabezpečiť cez ŽILBYT na cintoríne spojazdnenie pumpy na vodu, prípadne urobiť na elektrický pohon. 

 
14. Požiadavka na umiestnenie prístrešku MHD na ul. Priemyselnej. Odpoveď OD zo dňa 26.06.2019: 

Mesto v súčasnosti nemá vyčlenené fin.prostriedky na nákup nových prístreškov, podnet bude 

evidovaný a riešený v roku 2020. 
 

Nové požiadavky obyvateľov: 

- zistiť na odbore právnom a majetkovom, v ako štádiu je nájomná zmluva na rozšírenie plochy 

cintorína spolu s vykonaným posudkom (na spodné vody). 

- požiadavka na ŽILBYT - zvýšiť oplotenie na cintoríne proti vysokej zveri a spojazdniť pumpu 

na vodu. 

- požiadavka na umiestnenie prístrešku MHD na ul. Priemyselnej, kde chodia na MHD občania 

Strážova. 

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

správcovi toku, cez ktorý vedie táto lávka. 

- Vyčistiť rigoly na ul. Hričovská smerom od cintorína do mesta  aj v zákrute na konci ulice je 

upchatá vpusť dažďovej kanalizácie.  

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

už niekoľko rokov. 

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

parkoviska pre blízky cintorín. 

- Požiadavka na prepísanie účelu užívania budovy MŠ ako polyfunkčně centrum, nakoľko je 

využívaná pre viac účelov - MŠ, knižnica, kaplnka, miestnosť pre voľby, časť, kde sa denného 

centra. Aby sa mohla využívať napr. aj na kary, oslavy a pod. 

- Obnova lavičiek a „mini“ parku na konečnej spojov MHD (Priehradská), 

- Požiadavka na užívanie detského ihriska nielen pre deti MŠ – aspoň jeho časti. Prevádzkový 

poriadok ihriska. 

- Požiadavka na opakované zakrytie kanála !!! Bola tu vykonaná už aj obhliadka vedúcim OD 

p. Rolkom. Poklop kanála je opäť posunutý. Treba poklop pevne upevniť. 

- Požiadavka na spracovanie projektu plochy pred MŠ ul. Priehradná na oddychovú 

zónu. 

- Požiadavka na umiestnenie informačnej tabule v časti Strážova 
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- Požiadavka na namaľovanie prechodov pre chodcov v celom Strážove, hlavne na ul. 

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

Schell. 

 

 

 
Diskusia s obyvateľmi: 

Občania sa zaujímali, kde boli minuté peniaze z pohotovostného fondu 660 eur. Ku koncu roka 

museli prispieť p. Korček a poslanec Augustín na akciu posedenia s dôchodcami a koncoročnou 

kapustnicou.  Poslanec poznamenal, že prispel aj Pán Johanes.  

P. Korček ďalej informoval o tom, že komunikácia so ŽSR o prenajme pozemku za zastávkou 

zatiaľ nepripadá do úvahy, nakoľko ide o ochranné pásmo a v čase modernizácie nebude v danej 

lokalite možný žiadny pohyb nepovolaným osobám – priestor pre výstavbu. 

Ďalej p. Korček opakovane navrhol z hľadiska bezpečia, ochrany majetku a udržiavania čistoty 

umiestniť kameru, prípadne dve na budovu v časti denného centra a technika nahrávania by bola 

vo vnútri centra. 

P. Korček predniesol aj požiadavku vyznačenia prechodov pre chodcov, ktoré boli naposledy 

natierané min. pred piatimi rokmi a už ich vôbec nie je vidieť. A to je potrebné zabezpečiť pre 

bezpečnosť občanov Strážova. 

Požiadavka na opakované zakrytie kanála !!! Bola tu vykonaná už aj obhliadka vedúcim OD p. 

Rolkom. Poklop kanála je opäť posunutý. P.Korček uviedol, že k posunutiu dochádza opakovanie 

a preto je potrebné poklop pevne upevniť. 

Požiadavka na oznámenie vopred čistenie a zametanie ulíc, aby sa dalo zabezpečiť uvoľnenia 

komunikácii, resp. preparkovanie áut. Agát už vykonával čistenie a nebolo to vopred oznámené. 

Občania opakovane požadujú na ulici Priemyselnej by bolo dobré umiestniť prístrešok na 

autobusovej zastávke, nakoľko občania z časti Lúčky sem chodia na MHD a nie je kde sa schovať 

aj maminy s kočíkom. 

Občania upozornili nato, že sa nečistia rigoly a aj to čo bolo vybraté-nečistoty, suché lístie, 

kamienky  a hlina zostali na kopách a nik to neodviezol. Treba prejsť celý úsek ul. Hričovskej až 

po koniec slepej ulice a vyčistiť aj vpuste, ktoré sú upchaté a v zimných mesiacoch zamŕzajú. 

Ostatné body diskusie boli zaradené do požiadaviek obyvateľov. 

 
 

Ukončenie 

Na záver poslanec Augustín vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny prístup k 

dianiu v mestskej časti Strážov, a súčasne vyjadrili presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci 

mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami uvedenými v tejto zápisnici zaoberať 

a tieto budú zo strany mesta následne zrealizované. 

Zapísala: Ing. Darina Bobáňová - asistentka výboru v mestskej časti - Výbor č.8 

Overil: 

JUDr. Jozef Augustín PhD. - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 


