
 

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

JUDr. Jozef Augustín, PhD., 

Ing. Ján Pažický, 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD., 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Zástranie zo dňa 24.06.2020 

 Dňa 24.06.2020 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Zástraní sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 

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

Ing. Ján Pažický. Stretnutia sa zúčastnil pracovník Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“), komisár 

Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum. Poslanec Augustín ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. 

Rastislava Johanesa, PhD., z dôvodu plnenia pracovných povinností. 

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina 

Poslanec Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal občanov, kolegu poslanca J. Pažického, 

zástupcu MP p. Pekného. Poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať situáciu v súvislosti 

s koronakrízou. Poďakovanie patrí samozrejme všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom 

akýmkoľvek spôsobom (rúškami, pomocou pri nákupoch a pod.). Všetkým vyjadril veľkú vďaku. Zároveň 

vyzval všetkých, aby nepodceňovali jestvujúcu situáciu aj napriek tomu, že sa uvoľňujú opatrenia na 

území Slovenska, je potrebné dodržiavať základné opatrenia, ktoré sú stále v platnosti. 

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia  

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1. Kedy a v ktorých mestských častiach bude zavedená WIFI sieť.  
Odpoveď MP zo dňa 02.05.2019 – pôvodná odpoveď, k novým požiadavkám zo stretnutia dňa 
05.02.2020 sa odbor nevyjadril. Zavedenie WIFI nie je v kompetencii Mestskej polície. Odpoveď Odbor 
právny zo dňa 02.05.2019 – pôvodná odpoveď, k novým požiadavkám zo stretnutia 05.02.2020 sa 

odbor nevyjadril Kultúrne domy sú v správe Žilbytu, treba osloviť správcu. 
Poslanec Augustín: Oddelenie mesta pre eurofondy (IROP) pripravuje zavedenie WIFI podľa 

dostupnosti, postupne aj v jednotlivých mestských častiach. Zatiaľ v Brodne, Budatíne, Považskom 
Chlmci. Je prisľúbené, že sieť sa bude budovať aj tu. 
 
2. Čo najskôr potrebné osloviť majiteľa /prevádzkovateľa alebo zodpovednú inštitúciu/ ktorá mala v 
minulosti na starosti prevádzku bývalých telefónnych stĺpov, ktoré sú kovové po uliciach na celom území 
m.č. 8 Zástranie, viaceré stĺpy sú úplne prehrdzavené a môžu spadnúť, kde následne hrozí ublíženie 
na zdraví a poškodenie majetku !  Na základe vyššie uvedeného dôrazne žiadame mesto Žilina, aby 
daný stav neodkladne riešilo a bola vykonaná kompletná kontrola stĺpov !  
Odpoveď OPMaVO zo dňa 05.02.2020: 

Telefónne stĺpy nie sú majetkom mesta, ich vlastníka sa nám doposiaľ nepodarilo s určitosťou zistiť. 
Mesto  preveruje možnosti ich demontáže (vec rieši odbor vnútornej organizácie a správy). 
Poslanec Augustín: Nie som spokojný, aby doteraz nebolo zistené, v koho vlastníctve sú tieto 

nefunkčné stĺpy a ako budú odstránené. Bude to opakovaná požiadavka na Mesto. 
 
3. Požiadavka na obhliadku smreka a líp na novom aj starom cintoríne.  
Odpoveď OSVPaŽP-životné prostredie zo dňa 05.02.2020: Prosíme spresniť, ktorý smrek - na ktorom 



 

cintoríne? Pri akom hrobovom mieste? Rovnako spresniť ktoré lipy? 
Poslanec Augustín: Bolo zistené o ktorú lipu ide. Odpoveď bola zaslaná mailom, kde bolo zistené, že 

lipa je na pozemku, kde je veľké množstvo vlastníkov. Mesto by malo vyzvať vlastníkov o vykonanie 
nápravy, a na jej odstránenie. Rokovania boli vedené ešte s pôvodným vedúcim Ing. Vidrom a teraz 
vzhľadom na novú štruktúru mesta bude potrebné začínať vo veľa požiadavkách odznova. 
  
4. Vývoz skla na pozemku Coop Jednoty  - bolo zabezpečené 

  
5. Pred predajňou Coop Jednoty – rigol na odvod dažďovej vody vyčistiť a opraviť. Zabezpečiť odtok 
vody, ktorá sa vylieva na komunikáciu a pri mrazoch zamŕza, čo je nebezpečné pre chodcov aj pre 
vodičov.   
Odpoveď OSVPaŽP – doprava zo dňa 05.02.2020: Podnet budeme evidovať a v prípade vyčlenenia 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta zabezpečíme potrebnú opravu. 
Poslanec Augustín: Je potrebné vybudovať chodník od COOP Jednoty až po parkovisko pri Kultúrnom 

dome a samozrejme aj ďalej ku Materskej škole. Celkovo cca v dĺžke min 50 m. Pri budovaní je potrebné 
brať do úvahy aj siete, ktoré sa tam môžu nachádzať čo nie je jednoduché. Ide o opakovanú požiadavku. 
  
6. Spevnenie mostíka cez odvodňovací rigol, prípadne zabezpečiť jeho opravu. Mostík slúži ako vstup 
pre parkovisko pri KD.  
Odpoveď OSVPaŽP-doprava zo dňa 05.02.2020: Podnet budeme evidovať a v prípade vyčlenenia 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta zabezpečíme potrebnú opravu. 
Poslanec Augustín: Je potrebné podať návrh na projektovú dokumentáciu a zmenu rozpočtu. Pri tejto 

oprave je potrebný súhlas VUC, čo je momentálne problém. 
  
7. Požiadavka na zasúvacie dvere v Kultúrnom dome medzi hlavnou sálou a malou 
zasadačkou(pôvodne harmonikové sú zastaralé a nevyhovujúce).  
Odpoveď OPMaVO zo dňa 05.02.2020: Požiadavka patrí na Žilbyt, s.r.o. - je správcom budovy a rieši 

aj nákup interiérového vybavenia - zaslané na vybavenie. 
Poslanec Augustín: Bolo to prerokovávané a dohodnuté s pani riaditeľkou JUDr. Beszédesovou. No 

v súčasnej dobe už nezastupuje túto funkciu a s novým nástupcom to bolo opätovne prerokované. 
  
8. Do doby realizácie zateplenia MŠ a ostatných stavebných úprav je potrebné zabrániť padaniu omietky 
– zabezpečiť pred úrazom.   
Odpoveď SU zo dňa 05.02.2020: V 15KT.2020  bude vyhodnotenie verejného obstarávania, následne 

podpis ZoD a realizácia prác. V súvislosti s aktuálnou situáciou COVID 19, kedy sú MŠ zatvorené, 
neriešime bezpečnostné opatrenia.   
Poslanec Augustín: Škôlka by sa mala začať zateplovať v najbližších dňoch. Bolo na to vyčlenených 

100 tisíc eur. Začína sa s prácami, čo by malo byť tento rok zrealizované. 
  
9. Počas zimnej údržby a v čase čistenia ciest je potrebné zabezpečiť, aby autá neparkovali na cestách.  
Odpoveď OSVPaŽP- doprava zo dňa 05.02.2020: Pri realizácií podnetu bude potrebná súčinnosť 

občanov  a Mestskej polície. 
Poslanec Augustín: Tento rok bola našťastie mierna zima a nebolo potrebné tak zasahovať a riešiť 

túto situáciu. Podmienky údržby a čistenie ciest bude záležitosťou plánovanej údržby  na zimné 
obdobie. 
  
10. Projekt revitalizácia územia ul.  Stará dedina ako relaxačná zóna .   
Odpoveď SU zo dňa 05.02.2020: Mestská časť Zástranie, bude to súčasťou pripravovaných 

revitalizácií sídlisk. 
Poslanec Augustín: Pripravuje sa revitalizácia. Bude sa hľadať územie v jednotlivých mestských 

častiach, kde by sa na pozemkoch mesta mohli vybudovať oddychové centrá tzv. rínok. Tu v Zástraní 
pripadá do úvahy Stará dedina, či už formou parku, výsadbou zelene, umiestnením lavičiek, 
vybudovanie odpočinkovej zóny. Aby mohli vzniknúť aj takéto plochy, je možnosť aj výmenou pozemkov 
mesta napr. s cirkvou a podobne. 
  
11. Doplnenie preliezok pre deti – dobudovanie detského ihriska pri DK.   
Odpoveď OSVPaŽP-doprava zo dňa 05.02.2020: Nie je vhodný priestor pri Kultúrnom dome. 

Zariadenia detského ihriska, ktoré sa dopĺňali v minulosti bolo problematické umiestniť. 
Poslanec Augustín: Z môjho pohľadu naopak je tu ideálny pozemok na umiestnenie preliezok. 

Pozemok má zeleň a hlavne je oplotený od cesty, čím je z hľadiska bezpečnosti ochránený. Som 
nespokojný s touto odpoveďou Mesta. Je tu ešte jedna možnosť, a to vedľa MŠ v popoludňajších 
hodinách. Problémom je, že ide o nevysporiadaný pozemok. 
  
12. Vybudovanie parkoviska pod Straníkom ,,pri kostole“ pre návštevníkov Straníka nakoľko situácia s 
parkovaním cez víkendy a sviatky je už neúnosná.   
Odpoveď ORPaI zo dňa 05.02.2020: Pozemky nie sú v správe mesta a nie sú vyčlenené financie,  

 
Poslanec Augustín: Bolo by tu riešenie, a to formou prenájmu od p. Petra Mravca, ktorý by svoj 



 

pozemok poskytol Mestu.  

 

Poslanec Augustín spolu s poslancom Pažickým prítomných následne informoval o ďalších 

veciach, ktoré od posledného stretnutia boli v Zástraní realizované, resp. sa udiali/udejú. 

Poslanec Pažický prítomných informoval o vývoze odpadu. V MČ obvodu boli tento rok už 2x 

umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Od minulého roka mesto ide v novom režime (dovtedy bývali 

VKK umiestnené 2x ročne, vždy jeden týždeň na jar a jeden týždeň na jeseň). Od minulého roka VKK 

bývajú umiestnené 3x ročne, ale na kratšiu dobu, čo sa javí ako efektívnejší spôsob zberu odpadu. 

Počas koronakrízy poslanci spolu s asistentkami spracovali žiadanky na IO (Investičný odbor). Vďaka 

koronakríze bude mať mesto značné výpadky v príjmoch, čo určite ovplyvní realizáciu investičných 

akcií. Pri čerpaní bežných výdavkov z pohotovostných zdrojov nastáva zmena – zástupcom určených 

spoločenských organizácií bude vysvetlený nový systém podávania žiadostí a zúčtovania. 

 

Nové požiadavky občanov: 
 

1. Osadiť zákazovú značku pri kostole, smerom na Straník, 
2. Prípojka vody do Domu smútku, 
3. Ul. Medzi plotmi – miestna komunikácia aj okolo kruháču do Starej dediny – opraviť 

výtlky, nič sa s tým zatiaľ nerobí treba to celé zaasfaltovať, 
4. Požiadavka na projekt chodníka popred Dom kultúry od, Coop Jednoty po parkovisko 

pri DK,  
5. Orezať stromy na cintoríne pri hrobe č. 134 – smrek a lipa 
6. Požiadavka ul. Do toboliny na opravu a dokončenie cesty (pôvodne to už bolo 

plánované) – frekventovanosť ulice a jej stav. 
7. Územie Starej dediny – úprava zelene a orezanie stromov. 
8. Požiadavka na multifunkčné športovisko. 
9. Požiadavka na umiestnenie viac kontajnerov na odpad v Starej dedine a pri 

Kultúrnom dome, 
10. Na ul Kostolnej umiestniť spomalovače – retardéry pred rodinným domom č. súp. 131 
11. Zasadenie Vianočného stromčeka pri Dome kultúry !!! 
12. Vybudovanie urnovej steny na cintoríne. 
13. Pred predajňou Coop Jednoty – rigol na odvod dažďovej vody vyčistiť a opraviť. 

Zabezpečiť odtok vody, ktorá sa vylieva na komunikáciu a pri mrazoch zamŕza, čo je 
nebezpečné pre chodcov aj pre vodičov.   

14. Odstránenie starých telekomunikačných stĺpov po celej m.č.. 
15. Požiadavka na zasúvacie dvere v Kultúrnom dome medzi hlavnou sálou a malou 

zasadačkou(pôvodne harmonikové sú zastaralé a nevyhovujúce). 
16. Vybudovať chodník od COOP Jednoty až po parkovisko pri Kultúrnom dome a 

samozrejme aj ďalej ku Materskej škole, 
 

 

Diskusia: 

Opakovane sa nevyriešilo napojenie Domu smútku na vodu. Už niekoľkokrát sa upravovala 

zmluva s p. Mičicom a zasa sa nič nepodpísalo. Náklady na iné riešenie umiestnenia prípojky 

vody by boli veľké. Za to by sa opravil aj celý Dom smútku. Keďže nedošlo k dohode s 

vedením prípojky, bude potrebná nová obhliadka a hľadanie novej alternatívy napojenia, 

prípadne vybudovanie studne. 

p. Lisková navrhovala riešenie cez pozemky VUC a možno by to už bolo dávno vyriešené. 

p. Taraba navrhoval, že keď sa bude asfaltovať v dedine a budú tu mechanizmy a materiál, 

nedal by sa vybudovať nábeh na parkovisko pri Dome kultúry. 

Pani Ďungelová poukázala na to, že sú opakovane problémy so stromami na cintoríne, ich 

vyrezaním prípadne orezaním. Aj to bolo sľúbené a nič sa neurobilo. 

Na ul Kostolnej umiestniť spomalovače – retardéry pred rodinným domom č.súp. 131. 

Poslanec Pažický informoval, že k tomu aby bol umiestnený retardér je potrebný súhlas 

vlastníka domu, pred ktorým by mal byť umiestnený, nakoľko pri jeho umiestnení a prevádzke 



 

bude zvýšená hlučnosť z vozidiel (brzdenie  a pod.) a nie každý je s tým  spokojný. 

Ukončenie 

Na záver poslanec Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny 

prístup k dianiu v mestskej časti Zástranie, a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní 

pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto 

zápisnici, dostatočne zaoberať. 

Spracovala: 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 


