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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 01.07.2020 o 16:00 hod. v sa MŠ Strážov sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov MUDr. Rastislav Johanes, PhD., 

JUDr. Jozef Augustín PhD. a Ing. Ján Pažický. 

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina v prílohe 

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

Johanesa a poslanca Pažického. Poslanec Johanes sa na úvod ospravedlnil, že bude musieť skôr 

odísť zo stretnutia s občanmi. 

Na úvod upozornil na celkovú situáciu na území SR z hľadiska dodržiavaní opatrení šírenia nákazy 

COVID19. 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.). Zároveň upozornil, že stále je potrebné 

rešpektovať danú situáciu, dodržiavať predpísané opatrenia a vyhýbať sa viac ako hodinovým 

stretnutiam v jednej miestnosti, byť k sebe ohľaduplní a striedmi. 

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 

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

1. Zistiť na odbore právnom a majetkovom, v ako štádiu je nájomná zmluva na rozšírenie plochy cintorína 

spolu s vykonaným posudkom (na spodné vody). 

Odpoveď OPMaVO- právne: Posudok bol vypracovaný, nachádza sa na odbore investičnom. 

Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy nebola OPMaVO doručená. Poslanec Pažický: Bol 

vypracovaný geologický prieskum, na základe ktorého podložie nevyhovovalo pochovávaniu. 

Je potrebné zadefinovať, čo by v danej časti mohlo byť. Poslanec Augustín: Na budúci rok 

budú kapitálové výdavky vo výške cca 8000 Eur určené na prístrešok na cintorín, 

 

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

Odpoveď OSPVaŽP – život.prostredie: V riešení. Poslanec Augustín: Je potrebné 

preveriť, v akom je štádiu je táto požiadavka. Určiť presný termín, dátum s vykonaním 

ohliadky. A nie odpovede takéhoto neurčitého charakteru. 

 

3. Požiadavka na umiestnenie prístrešku MHD na ul. Priemyselnej, kde chodia na MHD občania Strážova. 
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Odpoveď OSPVaŽP -doprava: Ide o investičnú akciu mesta, o ktorej rozhodujú poslanci za 

VO. Poslanec Johanes: Vôbec o tom nerozhodujú poslanci, keby to tak bolo určite by sme 

požadovali iné potrebné veci pre vás občanov. Dôležité je aby pozemok pod zastávkou bol vo 

vlastníctve mesta. V niektorých častiach sa umiestnili staré prístrešky. 

 

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

toku, cez ktorý vedie táto lávka. 

Odpoveď OSPVaŽP – doprava: Podnet v riešení. Poslanec Augustín: je potrebné  zistiť 

v akom štádiu je riešenie tejto požiadavky a v koho vlastníctve je táto lávka.  

 

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

vpusť dažďovej kanalizácie.  

Odpoveď OSPVaŽP – doprava: Je potrebná obhliadka miesta. Prosíme o presnú lokalitu 

a foto. Na základe obhliadky sa zistí či to vyčistia aktivační pracovníci, alebo to musíme zadať 

zmluvnej spoločnosti. Poslanec Johanes: Predpokladám, že tento rigol je vedený po celom 

úseku ul. Hričovskej, tak ako je uvedené v požiadavke. Obhliadku je potrebné vykonať v celej 

dĺžke. 

 

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

rokov. 

Odpoveď OSPVaŽP – doprava: Výtlky sa opravujú postupne podľa poradia dôležitosti 

a v závislostí od finančných prostriedkov. Mestské časti budú riešené v letných mesiacoch júl, 

august. Kontaktujte oddelenie dopravy a konkretizujete presne dané miesto a zašlite aj foto. 

Ďakujeme. Poslanec Augustín: je potrebné zaslať fotodokumentáciu aj keď predpokladám, 

že veterinárna ambulancia je v Strážove len jedna. 

 

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

pre blízky cintorín. 

Odpoveď OPMaVO – právne: Uvedená parcela je vo vlastníctve Slovenskej republiky - 

Slovenská správa ciest. Momentálne nie je v rozpočtových  možnostiach mesta rozmýšľať o 

odkúpení parcely a budovaní parkoviska. Akonáhle to bude možné, podnikne mesto právne 

kroky, vedúce k nadobudnutiu majetku. Poslanec Augustín: Je potrebné aby Mesto podalo 

žiadosť na SSC, aby boli podniknuté konkrétne kroky najmä cez primátora. 

 

8. 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. 

Odpoveď OPMaVO -právne: Mesto zhodnotí, aké právne kroky je nevyhnutné podniknúť pre 

dosiahnutie tohto účelu, následne začne vo veci konať. Poslanec Augustín vyzval p. Korčeka 

o predloženie komunikácie v danej veci s bývalým prednostom p. Liškom, nakoľko bývalé 

vedenie tento účel užívania prisľúbilo resp. nevidelo problém v zmene účelu využívania danej 

budovy. . 

 

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

Odpoveď OSPVaŽP – doprava:  

Lavičky nie sú v majetku mesta, v súčasnosti sa jedná o majetok ŽSR. 

 

 

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

ihriska. 

Odpoveď OŠKŠCR – odd. školstva: Ihrisko materskej škôlky je v správe MŠ. Za aktivity, ako 

aj činnosť alebo prípadný úraz, zodpovedá riaditeľka MŠ ako štatutár organizácie. Prípadné 

využívanie ihriska mimo prevádzky MŠ by sa muselo zmeniť v prevádzkovom poriadku, kde 

by muselo byť zakotvené – zodpovednosť za osoby a majetok v čase mimo prevádzky. 

Prevádzkový poriadok musí schváliť aj RÚVZ. Poslanec Augustín: znovu osloviť právne 

a odbor investičný, vytvoriť tabuľku s prevádzkovým poriadkom. 
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11. Požiadavka na opakované zakrytie kanála !!! Bola tu vykonaná už aj obhliadka vedúcim OD p. Rolkom. 

Poklop kanála je opäť posunutý. Treba poklop pevne upevniť. 

Odpoveď OSPVaŽP – doprava: Priehradná ulica – pravdepodobne bude riešená v novej 

súťaži na asfaltovanie. P.Korček: stále to nie je opravené, ulica je zaasfaltovaná 3 roky, keď 

bol otvorený privádzač. Poslanec Augustín: Dať ako opakovanú požiadavku aj z hľadiska 

nebezpečenstva úrazu. 

 

12. Požiadavka na spracovanie projektu plochy pred MŠ ul. Priehradná na oddychovú zónu. 

Odpoveď SU – stavebný úrad: Mestská časť Strážov, je súčasťou pripravovaných 

revitalizácií sídlisk. 

 

13. Požiadavka na umiestnenie informačnej tabule v časti Strážova 

Odpoveď OSPVaŽP-doprava: Prosíme konkretizovať, o akú tabuľu sa jedná. Poslanec 

Augustín: je potrebné bližšie určiť, kde by mala byť tabula umiestnená a či pozemok je vo 

vlastníctve Mesta. 

 

14. 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. 

Odpoveď OSPVaŽP – doprava: 

Obnova priechodu pre chodcov pred pohostinstvom bude zrealizovaná v letných mesiacoch, 

pri cintoríne bol priechod obnovený. Ostatné priechody na ceste prvej triedy realizuje SSC. 
 

Opakované požiadavky občanov: 

- 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)  

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

cintorína spolu s vykonaným geologickým prieskumom – v akom je to štádiu riešenia. 

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

na vodu – ako bolo vyriešené 

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

správcovi toku, cez ktorý vedie táto lávka – ako bolo vyriešené. 

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

upchatá vpusť dažďovej kanalizácie – či už bola vykonaná ohliadka ? 

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

už niekoľko rokov. 

- 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.- ako to zhodnotilo Mesto ? 

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

- 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. 

Poklop kanála je opäť posunutý. Treba poklop pevne upevniť. 

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

 
Nové požiadavky obyvateľov: 

- 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, prípadne odstúpiť túto žiadosť na príslušný orgán. 

- Odstránenie výmolov (veľká plocha) na ploche pred zastávkou MHD na začiatku ul. 
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Priemyselnej (oproti Štrabagu), kde chodia obyvatelia Strážova na zastávku MHD 

- Požiadavka prístrešku na zastávke MHD ul. Priemyselná v oboch smeroch 

- Požiadavka na Mesto aby vykonalo kroky na SSC na odpredaj pozemku parc.č. 442/2 k.ú. 

Strážov za účelom realizácie parkoviska pre blízky cintorín. 

- Požiadavka na riešenie situácie s kanalizáciou, ktorá prechádza cez Strážov. Pri návalových 

dažďoch vyhadzuje poklopy a dochádza aj k zatápaniu. Žiadosť o oficiálnu odpoveď 

spoločnosti SEVAK k danej situácii a vyčistenie kanalizácie. 

- Žiadosť o vykonanie ohliadky v starej časti Strážova, kde vznikajú skládky odpadu a pozemky 

sa neudržiavajú – parc. 231,234, 235, 236, 231, 220, 224, 248/1,Dedinská 53/143 parc.č.215 

- Požiadavka na kosenie okolo Rajčanky na Vodohospodársku výstavbu. 

- Na ul Hričovská opakovane do „nepovolených firiem“ vstupujú kamióny a nákladné autá  

i napriek tomu, že je tam dopravná značka (do 3,5tony). Z tejto ulice sa stáva priemyselná , 

čo nie je v zmysle územného plánu. Autá parkujú v križovatke . 

 

 
Diskusia s obyvateľmi: 

Občania sa pýtali ako sa bude pokračovať s rozšírením cintorína. Urbár s prenájmom súhlasí, tak 

prečo mesto nepokračuje v rozšírení cintorína. Poslanec Pažický uviedol, že dané podložie na 

základe geologického prieskumu nevyhovuje, aby sa tam pochovávalo. Je potrebné určiť účel, 

ktorý by spĺňal služby na cintoríne. Poslanec Augustín navrhoval postavenie urnovej steny 

a prístrešok, ktorý by slúžil v čase zlého počasia (dážď, sneh, horúčava)pre schovanie sa 

pozostalých a kňaza a slušné rozlúčenie sa.  

Občania opakovane požadujú prístrešok na zastávke MHD na ul.  Priemyselnej a vyspravenie 

prístupu k danej zastávke. Parkujú tam kamióny a keď prší  celá časť až do polovice cesty je 

zaplavené vodou. Sú tam výmole a na konci chodníka je umiestnené osvetlenie, ktoré je nahnuté. 

Je potrebné to opraviť aby nedošlo k jeho zrúteniu. O umiestnení prístreškov MHD vôbec 

nerozhodujú poslanci, keby to tak bolo určite by sme požadovali iné potrebné veci pre vás 

občanov. Dôležité je aby pozemok pod zastávkou bol vo vlastníctve mesta. V niektorých častiach 

sa umiestnili staré prístrešky. 

P. Korček informoval, že umiestnenie prístreškov sa prepočítava podľa vyťaženosti. 

Cintorín nemá parkovaciu plochu. Pôvodne tu boli plochy ale pri výstavbe privádzača, tieto boli 

zrušené. Preto by bolo dobré odkúpiť dom pozemku parc.č. 442/2 k.ú. Strážov za účelom realizácie 

parkoviska pre blízky cintorín. 

Občania žiadajú riešenie situácie s kanalizáciou, ktorá prechádza cez Strážov. Pri návalových 

dažďoch vyhadzuje poklopy a dochádza aj k zatápaniu. Žiadajú o oficiálnu odpoveď spoločnosti 

SEVAK k danej situácii a vyčistenie kanalizácie. Mesto vydáva povolenia na výstavbu a nerieši sa 

kapacita kanalizačného zberača z celého Mesta, ktorá prechádza Strážovom. Táto situácia sa 

stáva neúnosnou a je potrebné ju riešiť. 

V starej časti Strážova, kde sú staré humná vznikajú skládky, ktoré je potrebné riešiť. 

Brehy Rajčanky sa už dlho nekosili, sú zdrojom schovávania sa diviakov a šírenia invazívnych 

rastlín. Zároveň pri veľkej vode sa tu zachytávajú nečistoty a dvíha sa hladina. 

P. Korček predniesol opakovane požiadavku vyznačenia priechodov 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 a preto je 

potrebné poklop pevne upevniť. 

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. 
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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. 

Overil: 

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


