Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno
tel.:0915 837557, E-mail: janpaz@stonline.sk

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 8

Dňa 04.1.2018 od 10,00 hod. sa vo Vraní uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského
zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov
Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček.
Výbor zasadol za účelom spracovania podkladov do Plánu investícii Mesta Žilina na roky
2018-2021.
Počas zasadnutia výboru boli poslancami spracované podklady do Plánu investícii Mesta
Žilina na roky 2018-2021 za mestské časti volebného obvodu č.8., ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice. V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali aktuálnym témam vo volebnom
obvode č.8.
Na záver poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie
výboru ukončil.

V Žiline, dňa 15. 01. 2018

predseda výboru:

sekretár výboru:

...........................

................................

Ing. Ján Pažický

Mgr. Emília Talafová

Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8
Investičný plán na roky 2018 – 2021 – podklady za Volebný obvod č.8
Priority na rok 2018
Za priority v obvode č.8 považujeme nasledovné akcie, ktoré už boli predmetom posledných 3 rokovaní MZ, alebo
predchádzajúcich MZ:
-

-

Vybudovanie chodníka Budatín-Zádubnie, časť v Budatíne – má sa začať s realizáciou po 15.4.2018
Výstavba lávky Vranie-Brodno
Úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka v Brodne (súvisí s rekonštrukciou potoka
Brodnianka)
Rekonštrukcia havarijného stavu strechy MŠ Zástranie, zateplenie a fasáda budovy
Park Brodno (vybudovanie pietneho a odpočinkového miesta na bývalom starom cintoríne v Brodne)
Rekonštrukcia havarijného stavu strechy MŠ Zádubnie (začalo intenzívne zatekať v polovici
12/2017), zateplenie a fasáda budovy
Vybudovanie verejného osvetlenia na miestnom cintoríne v Zástraní v sume
5 334,00€ investičné kapitálové pohotovostné zdroje obvodu č.8 schválené v roku 2017- nezrealizované v r.2017
Rekonštrukcie miestnych komunikácií v Považskom Chlmci - budú sa realizovať v roku 2018 po
dobudovaní kanalizácie
Dokončenie projektovej dokumentácie – kanalizácia Budatín (Horná ulica, všetky ulice pri
Budatínskom hrade a koniec ulice Slovenských dobrovoľníkov)
Vybudovanie chodníka Budatín - Zádubnie, časť nachádzajúca sa v Zádubní – Intenzívna príprava
a výkup pozemkov, plus súvisiace projektové práce a príprava akcie
Cintorín Vranie – vybudovanie chodníka (cca 20 000 eur) + osvetlenie cintorína, výkup pozemku od
Jánošová a spol. (cca 8 000 eur) pre potreby prístupu na cintorín Vranie ale i možnej stavby urnovej
steny WC
Dokončenie 1. etapy Oporný múr ul. Drozdia – Vranie (povolenie a projekt je cca 3 roky).
Vytvorenie parkovacích miest pre návštevníkov cintorína v Brodne (PD pripravená)
Cintorín v Budatíne (rekonštrukcia Domu nádeje - strecha v havarijnom stave, výmena okien, dverí a
schody pred budovou), oplotenie a osvetlenie cintorína, vybudovanie chodníkov na cintoríne

Ďalšie požiadavky, ktoré boli zaslané v r. 2016 do Plánu investícii na roky 2016-2020 a doteraz neboli
realizované, plus nové požiadavky, ktoré vyplynuli v priebehu ďalších rokov
Brodno:
-

-

-

Doriešiť aktívny zosuv svahu v hornej časti potoka Brodnianka.
Vybudovať chodníky na miestom cintoríne, urnovú stenu, opraviť oplotenie z prednej strany a vybudovať
osvetlenie.
V spolupráci so SEVAKom zabezpečiť dobudovanie vodovodu a kanalizácie v celom Brodne, podľa
podkladov zaslaných vedeniu mesta v 02/2017.
Opraviť miestne komunikácie, položiť asfaltový koberec na časť ulice Záhumenská, vrchnú časť ulice
Brodňanská a ulicu Nadskaličnú od areálu DHZ Na Tobolkách smerom k Podskaličnej ulici. Dorobiť časť
miestnej komunikácie vedľa potoka pri hornej autobusovej zastávke, cez ktorú je zabezpečený prístup k
rodinným domom č.s. 297,299,300 až 303. Položiť asfaltový koberec v priestore nad kostolom.
Vybudovať multifunkčné ihrisko.
Vybudovať chodník v časti Brodna - Snežnická cesta.
V miestach zvýšeného pohybu občanov po miestnych komunikáciách, najmä však školopovinných detí,
vybudovať chodníky tam, kde je to technicky možné realizovať.
Vybudovať novú miestnu komunikáciu v časti nad areálom bývalého poľnohospodárskeho družstva počíta s ňou dopravný generel, je v návrhu UPN - ktorá bude riešiť napojenie novej cesty 1. triedy,
vybudovanej v rámci výstavby diaľnice Brodno-Kysucké Nové Mesto, na jestvujúce komunikácie v
Brodne.
Po jestvujúcej regulácii rieky Kysuca, od lávky medzi Brodnom a Vraním až po Anitu, vybudovať
chodník, ktorý bude slúžiť na prechádzky, šport, resp. ako časť cyklotrasy medzi Považským Chlmcom,
Brodnom a cez pripravovanú novú lávku pre peších aj cyklistov do Vrania, smerom na Kysuce.

Budatín:
-

Vybudovať multifunkčné ihrisko pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov.

-

-

Vybudovať viacúčelové stredisko (denné centrum pre dôchodcov, spoločenská miestnosť pre
usporiadanie akcií ako jubileá, kary..) na mestskom pozemku, na ulici Železničná (bývalé koniarne), z
dôvodu predaja Kultúrneho domu v minulosti.
Upraviť a opraviť schody na ulici Hore Vŕškom.
Zaviesť verejné osvetlenie v novej časti Budatína.
Vybudovať železničný podchod popod žel. trať k Budatínskemu hradu.
Položiť nový asfaltový koberec na ulici Radová, Ku Zvonici, Námestie Hrdinov.

Považský Chlmec:
-

Vybudovať oplotenie a osvetlenie cintorína a ak bude možné, aj dobudovať chodníky na cintoríne.
Dobudovať chodník v Považskom Chlmci, ulica Bytčianska (od pohostinstva U Jambora, ul. Pri Kysuci
až po bývalý Kultúrny dom.

Vranie:
-

Vypracovať PD na kanalizáciu vo Vraní.
V spolupráci so SEVAKom zabezpečiť dobudovanie vodovodu vo Vraní, najmä ul. Ďatlová a ul.
K Rochovici.

Zádubnie:
Zrealizovať rozšírenie miestneho cintorína, opraviť oplotenie, vybudovať osvetlenie, urnovú stenu.
Opraviť miestne komunikácie - položiť nový asfaltový koberec, v prípade potreby vykonať ich
rekonštrukciu Najmä Malá ulica a Štvrtá ulica, ak to bude možné aj všetky ďalšie vedľajšie komunikácie
v tejto lokalite.
Vybudovať chodník Budatín - Zádubnie, časť nachádzajúca sa v Zádubní.
V spolupráci so SEVAKom zabezpečiť dobudovanie vodovodu a kanalizácie v celom Zádubní, podľa
podkladov zaslaných vedeniu mesta v 02/2017.
Riešiť situáciu s vybudovaním/zakúpením budovy, ktorá bude slúžiť pre občanov Zádubnia na
spoločenský život, keďže Kultúrny dom bol v minulosti odpredaný.
Vybudovať detské ihrisko za jestvujúcim futbalovým ihriskom.
Začať výkup pozemkov pod futbalovým ihriskom.
Zástranie:
-

Zrealizovať rekonštrukciu Kultúrneho domu (vchodové dvere, zateplenie, fasáda budovy, rozšírenie
kuchyne).
Vypracovať PD na kanalizáciu v Zástraní.
Zaviesť vodovodnú prípojku na miestnom cintoríne.
Rozšíriť cintorína rekultivovaním pravej strany pre získanie nových hrobových miest.
Vyasfaltovať komunikácie -Stará dedina, Kostolná ulica, Belajov dvor, Brodňanov dvor, Neslušanov
dvor, Šibíkov dvor, Jaššov dvor a všetky vedľajšie ulice.

