Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
Predseda: Ing. Ján Pažický,
Sekretár: JUDr. Jozef Augustín, PhD.,
Člen: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.,

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 8
stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Strážov

Dňa 22.01.2019 o 16:00 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., Ing. Ján Pažický a MUDr. Rastislav Johanes, PhD.. Zasadnutie sa
uskutočnilo za účelom prvého spoločného stretnutia všetkých novozvolených
poslancov výboru s občanmi mestskej

časti Strážov. Stretnutia sa zúčastnil aj

pracovník Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“), komisár Peter Juríček.

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina

Poslanec Pažický otvoril stretnutie, kde na úvod privítal kolegov poslancov
J. Augustína a R. Johanesa, zástupcu MP Petra Juríčka . Všetci prítomným zaželali
do nového roka predovšetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj
pracovnom

živote.

Poslanci

súčasne

poďakovali

za

prejavenú

dôveru

v novembrových voľbách.
Poslanci za predošlé volebné obdobie za účelom oboznámenia obyvateľov
s výsledkami ich činnosti v mestskej časti sa stretnutia nezúčastnili.

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek obyvateľov Strážova do
zápisnice
2) Diskusia
3) Ukončenie
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Nové požiadavky obyvateľov:
-

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,

-

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,

-

častejšia zimná údržba komunikácii najmä v okolí škôlky,

-

oprava výtlkov na komunikáciách po zime,

-

dobudovanie verejného osvetlenia na Rajčianskej ul. a na ul. Bratislavská,

-

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,

-

Automat na lístky MHD narp. Na zástavke priehradná (v Strážove sa nedajú
kúpiť lístky na MHD),

-

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

-

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,

-

bezpečnostné kamery napojené na MP,

Diskusia s obyvateľmi:
-

P. Sapieta poukazoval na tradičné a dlhoročné prepojenie mestskej časti
Strážov

s mestskou

časťou

Bánová

a Závodie,

a súčasne

požadoval

o zachovanie spoločenskej miestnosti v MŠ Strážov,
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-

P. Korček trval na zachovanie multifunkčnosti budovy MŠ,

-

Diskusia prebiehala aj ohľadne prípadného zavedenia jednosmernej premávky
do niektorých ulíc,

-

P. Jolana Ševčíková by chcela v Strážove prevádzkovať malé potraviny napr.
v unimobunke s čím má aj skúsenosti (napr. či by jej mesto pomohlo
s prenájmom mestského pozemku na umiestnenie bunky),

-

P. Barbara Slaníčková poukazovala na to, že spoj MHD č. 24 končí na Hollého
ul. či by tento spoj nemohol končiť na zástavke Priehradná v Strážove,

-

Viacerí obyvatelia neboli spokojný s prácou VPP pracovníkov ani z ich
nasadením v mestskej časti Strážov,

-

Poslanci oboznámili obyvateľov, že vzhľadom na veľký počet mestských častí
(až 8) v danom volebnom obvode bol zriadený tzv. inštitút asistenta poslanca,
kde bude vybraný pracovník z mestského úradu v Žiline asistovať poslancom
pri plnení požiadaviek obyvateľov z jednotlivých mestských častí volebného
obvodu č. 8.

Ukončenie
Na záver poslanec Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za
aktívny prístup k dianiu v mestskej časti Strážov, a vyjadril presvedčenie, že sa
kompetentní pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými
požiadavkami uvedenými v tejto zápisnici zaoberať a tieto budú podľa finančných
možností rozpočtu mesta následne zrealizované.

Vypracoval: poslanec JUDr. Jozef Augustín PhD.
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