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 05.02.2020
Dňa 05.02.2020 o 16:30 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 a asistent výboru mestskej časti - Výboru č.8 - Ing. Darina Bobáňová.
Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina
Na úvod zaželal prítomným do nového roku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a
úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Poslanec Augustín 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, dúfa však, že sa situácia v
ďalších rokoch zlepší.
Poslanec Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal občanov, kolegu poslanca
J. Pažického, zástupcu MP p. Pekného a asistentku výboru p. Bobáňovú. V ďalšom
oboznámil prítomných s programom stretnutia:
Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného
stretnutia
2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice
3) Diskusia
4) Ukončenie
1)

Opakované požiadavky občanov z roku 2019 a odpovede odborov Msú a
poslancov:

1.

Vybudovanie kanalizácie, vypracovanie PD; v spolupráci so SEVAKom a
následne postupne naplánovať a realizovať; (treba rokovať a zistiť stav v
spoločnosti SEVAK a.s.), je nutné zorganizovať stretnutie zástupcovia mesta
Žilina, SEVAKU a občanov, aby sa najmä kompetentný zástupca SEVAKU
vyjadril či a akom časovom horizonte je reálne začatie budovanie kanalizácie v
mestskej častí ZA - Zástranie,
Poslanec Augustín: Opakovane informoval o tom, aby mesto mohlo osloviť
spoločnosť SEVAK so žiadosťou o vybudovanie kanalizácie v tejto časti mesta,
je potrebný dostatočný záujem obyvateľov žijúcich v konkrétnej lokalite, ktorý
je potrebný doložiť podpísanými zmluvami o budúcich zmluvách, toto sa
zabezpečuje prostredníctvom miestnych poslancov. Mesto potom osloví
spoločnosť SEVAK so žiadosťou o možnosti technického riešenia. Na základe
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podmienok od SEVAKu mesto pristúpi k vypracovanie jednotlivých stupňov
projektových dokumentácie a k získaniu stavebného povolenia. Ak sú
zrealizované všetky potrebné úkony, mesto odovzdá realizačný projekt spolu so
stavebným povolením spoločnosti SEVAK a ten zaradí túto aktivitu do svojho
investičného plánu. Poslanec Augustín: Čisté zmluvy o budúcich zmluvách boli
k dispozícii v obchode COOP Jednota, u mňa aj u asistentky. Ku dnešnému dňu
boli odovzdané vypísané 4 zmluvy.
Poslanec Pažický: My ako poslanci môžeme písať a predkladať túto požiadavku,
ale SEVAK nebude toto akceptovať pokiaľ nebude mať predložených 75%
podpísaných zmlúv od vlastníkov.
2.

Vybudovanie chodníkov, tj. od začiatku mestskej časti až po konečnú zástavku
MHD. (projekt a následne etapovo realizácia) uprednostniť časť od škôlky po
obchod Jednota.
Odpoveď odboru investičného zo dňa 02.05.2019: Uvedené sa zatiaľ neriešilo
na odbore investičnom a nebolo požadované u poslancov v spracovanom
investičnom pláne mesta. V rozpočte mesta na to nie sú vyčlenené finančné
prostriedky - môže sa dať do návrhu rozpočtu mesta na rok 2020. Odpoveď OI
zo dňa 19.06.2019
Nemáme na to schválené financie v rozpočte.
Poslanec Augustín: Ide o požiadavku v dĺžke cca 100m a to hlavne pri MŠ
smerom k Domu kultúry až k obchodu.

3.

Materská škôlka: zateplenie fasády odpadáva omietka, čo ohrozuje deti a iných
návštevníkov škôlky, oprava oplotenia, do škôlky chodia diviaky. Odpoveď
z 02.05.2019 Odbor školstva: V 2. zmene rozpočtu boli schválené finančné
prostriedky na projektovú dokumentáciu. Realizácia je plánovaná na rok 2020.
Taktiež sa zrekonštruuje celé oplotenie areálu MŠ.Poslanec Augustín:
V rozpočte v MZ budú vyčlenené finančné prostriedky na zateplenie škôlky,
fasádu a okapový chodník. Odbor investičný požiadať o termín čím skôr
realizovať tieto úpravy, možno počas prázdnin z dôvodu nebezpečenstva úrazu.
Je potrebné zabrániť padaniu omietky – zabezpečiť pred úrazom. Na opravu je
navrhnutých cca 100000 Eur- mali by sa schváliť.

4.

Pomoc pri dobudovaní viacúčelového ihriska pre mládež, ktoré sa už začalo
čiastočne (svojpomocne) budovať.
Poslanec Augustín: Pozemok, na ktorom sa svojpomocne buduje toto
multifunkčné ihrisko nie je mestský pozemok. Zatiaľ požiadavka na ihrisko je,
zatiaľ peniaze nie sú. Určite je záujem aby sa vybudovalo a slúžilo všetkým.
Zatiaľ nebola odpoveď od úradu, s ktorou by som bol spokojný.

5.

Inštalácia spomaľovacieho prahu ul. Kostolná pre bezpečnosť
občanov. Odpoveď OD zo dňa 02.05.2019: V tomto roku nebudeme dopĺňať
nové spomaľovacie prahy. Podnet bude evidovaný a riešený v roku 2020.
Poslanec Augustín: Podľa odpovede OI v roku 2020 má byť vykonaná
obhliadka na ul. Kostolnej. Zároveň uvádza, že v prípade osadenia
spomaľovačov, pre tých ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti to bude
nevýhodné, hlavne z hľadiska hluku pri brzdení áut a samotnom prejazde cez ne.
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6.

Osadenie lavičiek v časti „stred Stará dedina“- Odpoveď OD zo dňa
02.05.2019 Konkretizovať, počet a miesto. Poslanec Augustín: Bolo by ideálne
postupne v danom priestore vytvárať oddychovú zónu. Pri financiách cca
5000eur /s ktorými poslanec disponoval/ nemôžeme čakať žiadne veľké zámery.
Osadenie lavičiek by sa mohlo realizovať na jar 2020.

7.

Dobudovanie verejného osvetlenia - ul. Brodňanov dvor. Odpoveď OD zo dňa
02.05.2019: V roku 2019 sa neplánovalo dopĺňať nové VO. Poslanec Augustín:
Snaha poslancov je navrhnúť toto dobudovanie osvetlenia v tomto koku 2020.
Záleží to od investícii, ktoré sa budú schvaľovať v MZ.

8.

Vybudovanie parkoviska pri Dome kultúry
Poslanec Augustín: Pre vybudovanie parkoviska je potrebné najskôr zistiť
vlastnícke vzťahy (malo by to byť mesto) vypracovať návrh materiálu - projekt,
z ktorého by bola táto plocha realizovaná .

9.

Zasadenie Vianočného stromčeka pri Dome kultúry.
Poslanec Augustín: Výsadba stromčeka už vzrastlého bola dohodnutá ešte
v minulom roku, aby mohol slúžiť už pri Vianociach 2019. Pri reorganizácii
úradu sa toto nepodarilo zrealizovať. Zostáva to v pláne v tomto roku 2020.

10. Doplnenie preliezok na detské ihrisko pri dome kultúry. Odpoveď OD zo dňa
02.05.2019: Treba konkretizovať, aké prvky požadujete doplniť. Potom to
budeme riešiť ako investičnú akciu. Poslanec Augustín: Táto odpoveď je zo
strany mesta nekompetentná. Predsa pre deti sú základné prvky na hranie
hojdačky, preliezka a pod. Budeme sa tým zaoberať.
11. Zavedenie verejnej siete WIFI pri dome kultúry.
Poslanec Augustín: Je prisľúbené, že v niektorých mestských častiach budú
vytvorené priestory verejne prístupné za účelom napojenia WIFI. Ťažko povedať
či ju namontujú v Zástraní, Brodne a pod. Preveríme realizáciu a v ktorých
častiach a kedy.
12. Dom Nádeje (dom smútku) vybudovanie vodovodnej prípojky a následná
rekonštrukcia sociálnych zariadení. Odpoveď OI zo dňa 16.01.2019:
Momentálne sa rieši vodovodná prípojka (rekonštr. exist. prípojky cez p. Mičicu
pre DS), následne sa bude riešiť PD pre rekonštr. social. zariadení v DS.
Odpoveď OI zo dňa 02.05.2019: Rieši sa cez p. poslanca Augustína dohoda o
vysporiadaní nákladov za vodu s p. Mičicom - poslaná zmluva/dohoda. Zatiaľ
žiadna odpoveď. Poslanec Augustín: Boj s pánom Mičicom je nekonečný. Iná
možnosť napojenia zo Domu sociálnych služieb by bol tiež problém. Je potrebné
v dome smútku vybudovať WC, umývadlo, miestnosť pre kňaza a prípravu pre
potrebné úkony. Podarilo sa priradiť súp. číslo Domu smútku, čo je výhodou do
budúcna. Nepodarilo sa však vyriešiť platby za hrobové miesta na súkromných
pozemkoch.

3

13. Cintorín vybudovanie urnovej steny.
Poslanec Augustín: Do budúcna je potrebné uvažovať aj s takýmto riešení
pochovávania. Mesto plánuje na všetkých cintorínoch schváliť jeden druh
urnových stien (prefa systém a pod.)
14. Požiadavka na odstránenie starých telekomunikačných káblov a stĺpov Slovak
Telekomu a starého rozhlasu, ktoré sú odpojené: Odpoveď Odbor právny zo
dňa 02.05.2019: Prosíme o bližšie určenie stĺpov, na ktorých sa majú nachádzať
káble. Odpoveď Odbor právny zo dňa 19.06.2019:
Požiadavka bude vybavená v priebehu mesiaca august. Poslanec Augustín:
Máme začiatok februára 2020 a ku dnešnému dňu sa daná situácia nevyriešila.
Opäť nekompetentná odpoveď mesta.
15. Zistiť koho je komunikácia z pravej strany pri čelnom pohľade na vstup do DK,
Spevnenie mostíka cez odvodňovací rigol, prípadne zabezpečiť jeho opravu.
Mostík slúži ako vstup pre budúce parkovisko pri KD. Odpoveď OD zo dňa
02.05.2019: Preveríme stav v mesiaci september. Poslanec Augustín: Stačí si
pozrieť na internete a z nej je zistené, že pozemok spolu s Kultúrnym domom
parc.č. 318/3 je vo vlastníctve Mesta Žilina. Pokiaľ ide o zabezpečenie
rozpadajúceho sa mostíka nad rigolom, toto som cez asistentku urgoval na OD.
Podľa vyjadrenia Ing. Vozárika zo dňa 25.11.2019 – povereného zastupovaním
vedúceho vzhľadom k tomu, že Mesto Žilina má už vyčerpané finančné
prostriedky na bežnú údržbu a v súčasnej dobe sa pripravujeme na blížiacu sa
zimnú údržbu, nie je možné uvedenú opravu zabezpečiť. Oprava bude evidovaná
do ďalšieho obdobia.
16. Účtovanie nájmu za hrobové miesto aj v mieste, kde Mesto nie je vlastníkom
pozemku (- či má mesto uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi) - požiadavka na
odbor právny a majetkový . Poslanec Augustín: Podľa vyjadrenia Odboru
právneho Mesto nemá uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov.
Nájomné za hrobové miesto zahŕňa náklady na starostlivosť o pohrebisko.
17. Úprava terénu v časti „ stará dedina“ navezenie hliny/pod zvonicou
Poslanec Augustín: Je potrebné sa dohodnúť, čo vlastne občania v danej
lokalite chcú. Či pieskovisko, preliezky, posedenie pre maminy s deťmi alebo
výsadbu a oddychovú zónu.
18. Oprava komunikácie pri rod. dome č. 291/3 „stará dedina“- nový asfalt nahlásiť obhliadku na odbor dopravy - občania navrhujú asfalt a nie opäť drť..
Odpoveď OD zo dňa 02.05.2019: Mesto nebude asfaltovať danú komunikáciu,
nie je to v investičnom pláne. V prípade potreby vieme doviesť asfaltovú drť.
Poslanec Augustín: Prednostu som žiadal o vyasfaltovanie ulice Medzi polotmy.
V súčasnosti sa rieši fungovanie so Žilinskými komunikáciami, nakoľko sú so
spoločnosťou problémy. Komunikácia prebehla s p. Gašperom.
19. Cez „Starú dedinu“ prechádzajú kamióny a ťažké autá (z družstva smerom dole)
a pri zvážaní dreva – riešiť danú situáciu dopravným značením alebo
presmerovať. Odpoveď MP zo dňa 19.06.2019: Občania boli odporučení na
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odbor dopravy na MsÚ v Žiline, kde môžu podať návrh na osadenie dopravného
značenia B6. Komisár MP Martin Pekný: Ak tu je ťažba dreva a nie je iná
možnosť ho zviesť, musia ísť cez dedinu. Jedinou možnosťou je opísať ŠPZ
a volať na MP. Kontrolovať rýchlosť nie je v kompetencii MP. Pokiaľ sa nedá
prejsť cez cestu z dôvodu, že je cesta úzka (musí byť vedená ako 22 podľa
katastra) a parkujú na nej autá môžete sa obrátiť na číslo MP 159. Vysvetliť, kde
je takáto situácia a to sa štandartne rieši. Podobne je to aj v čase zimnej údržby
kedy nie je možné vzhľadom na parkovanie vozidiel zabezpečiť odhŕňanie snehu,
respektíve prejsť autom. V prípade, že nastane takáto situácia je potrebné zavolať
na MP, ktorá tam pošle hliadku a v tom prípade budú pokutovaní všetci, ktorí toto
nerešpektujú. Z všeobecnej cestnej premávky má každí vedieť, že keď je úzka
cesta nesmie parkovať na ceste, nie je potrebná ani značka.
Poslanec Augustín spolu s poslancom Pažickým prítomných následne informoval o
ďalších veciach, ktoré od posledného stretnutia boli v Zástraní realizované, resp. sa
udiali/udejú
Poslanci prítomných 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 uviedol, 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.
Poslanec Augustín informoval, že do mestského zastupiteľstva bol predložený
materiál, ktorý mal vyriešiť majetkové vysporiadanie so spoločnosťami podnikateľa
G. Trabelssie. Keďže sa jednalo o rozsiahly materiál, na ktorého naštudovanie mali
poslanci veľmi málo času, na návrh poslancov bude tento materiál prerokovávaný
neskôr.
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. 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.
Nové požiadavky občanov:
1. Kedy a v ktorých mestských častiach bude zavedená WIFI sieť.
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.
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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 !
3. Požiadavka na obhliadku smreka a líp na novom aj starom cintoríne.
4. Vývoz skla na pozemku Coop Jednoty
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.
6. Spevnenie mostíka cez odvodňovací rigol, prípadne zabezpečiť jeho opravu.
Mostík slúži ako vstup pre budúce parkovisko pri KD.
7. Požiadavka na zasúvacie dvere v Kultúrnom dome medzi hlavnou sálou
a malou zasadačkou(pôvodne harmonikové sú zastaralé a nevyhovujúce).
8. Do doby realizácie zateplenia MŠ a ostatných stavebných úprav je potrebné
zabrániť padaniu omietky – zabezpečiť pred úrazom.
9. Počas zimnej údržby a v čase čistenia ciest je potrebné zabezpečiť aby autá
neparkovali na cestách.
10. Opakovane dobudovanie chodníka kultúrna ulica - projekt.
11. Projekt revitalizácia územia ul. Stará dedina ako relaxačná zóna .
12. Doplnenie preliezok pre deti – dobudovanie detského ihriska pri DK.
13. Vybudovanie parkoviska pod Straníkom ,,pri kostole“ pre návštevníkov
Straníka nakoľko situácia s parkovaním cez víkendy a sviatky je už
neúnosná.
14. Požiadavka na zasúvacie dvere v Kultúrnom dome medzi hlavnou sálou
a malou zasadačkou (pôvodne harmonikové sú zastaralé a nevyhovujúce
a nefunkčné).

Diskusia:
V rámci zimnej údržby by mali byť prejazdné miestne komunikácie. P. Hruška
navrhol aby ohŕňače išli najskôr do Zástrania
Poslaneci: priorita mesta je zabezpečiť trolejbusové vedenie a komunikácie v meste.
Zástranie je až na treťom mieste. Aj minulý rok v danej situácii vďaka občanom
pomáhal aj traktor.
Pán Ďungelová poukázala to, že na starom cintoríne je smrek, ktorý znehodnocuje
hroby a ohrozuje a na novom sú staré lipy. Udržiavanie existujúcich stromov
požiadavka je skôr na vyrezanie starých stromov na cintoríne. Na starom cintoríne je
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lipa prasknutá.
Poslanec Augustín informoval o tom, že zo ŽP vykonali obhliadku lipy a tá je údajne
zdravá. Z tohto dôvodu sa s ňou nebude nič robiť.
Ďalej informoval o komasácii, že jeho informácii je to stále aktuálne v najbližšom
období.
Občania sa informovali na parkovisko pod Straníkom- dúfajú, že sa to vysporiada po
komasácii.
Upozornili na to, že pred predajňou COOP Jednota sa nachádza veľké množstvo
skleného odpadu, ktorý sa nevyváža.
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.

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
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