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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 8
stretnutie poslancov s občanmi Brodna

Dňa 29.04.2019 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8
Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov: Ing. Ján Pažický,
JUDr. Jozef Augustín, PhD. a MUDr. Rastislav Johanes, PhD. Za Mestskú políciu Žilina
(ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil náčelník MP Peter Mišejka, zástupca náčelníka MP
Mgr. Martin Matejko, komisár Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum, asistent výboru
mestskej časti – Výboru č.8 Mgr. Eva Hellová a Ing. arch. Dušan Maňák. Zasadnutie sa
koná v zmysle Harmonogramu poslaneckých stretnutí výboru v roku 2019.
V úvode poslanec Pažický privítal a predstavil nového náčelníka
zástupcu, asistentku výboru mestskej časti – Výboru č. 8 a poslanca Maňáka.

MP,

jeho

Následne ako prvý bod programu odovzdal slovo náčelníkovi MP, jeho zástupcovi ako aj
komisárovi MP za túto mestskú časť a to z dôvodu, aby neboli blokovaní pri výkone ich
ďalšej práce účasťou na celom zasadnutí.
Náčelník MP Peter Mišejka sa v krátkosti predstavil a následne predstavil občanom svoje
predstavy o ďalšom fungovaní a práci MP v našom meste. Ubezpečil ich, že sa bude starať
o poriadok a bezpečnosť nášho mesta.
Následne vystúpil zástupca náčelníka, ktorého obyvatelia tejto mestskej časti už poznajú,
pretože pôsobil v tejto mestskej časti ako okrskár MP.
V nadväznosti na ich vystúpenie odpovedali na otázky občanom, súvisiace s dopravným
značením „zóny 30 km rýchlosti“ v MČ Brodno. Niektorí občania vyjadrili nesúhlas
s obmedzením rýchlosti na 30 km/hod., iní (väčšina) boli s obmedzením rýchlosti spokojní.
Občania sa pýtali, či by MP nemohla merať rýchlosť, pretože aj napriek obmedzeniu rýchlosti
v tejto MČ sú niektorí vodiči nedisciplinovaní a stanovenú rýchlosť nedodržiavajú.
Zástupcovia MP vysvetlili, že nie je v ich kompetencii merať rýchlosť. Zo strany občanov bol
daný návrh, či by na hlavnej ulici nemohli byť umiestnené retardéry, ktoré by mohli spomaliť
rýchlosť neprispôsobivých vodičov. Zástupcovia MP vyjadrili nesúhlasné stanovisko, pretože
na hlavnej ceste retardéry z pohľadu platných právnych predpisov umiestnené byť nemôžu.
Na hlavnej ulici nie sú vybudované chodníky, popri krajnici chodia chodci, deti a preto
zníženie rýchlosti na 30 km/hod. má svoje opodstatnenie z pohľadu chodcov, ako aj
ostatných účastníkov cestnej premávky.
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Poslanec Pažický uviedol, že zníženie rýchlosti na Zábrežnej ulici bola požiadavka
obyvateľov tejto ulice, podporená petíciou občanov Brodna, pretože bola ohrozená
bezpečnosť hlavne detí, starších občanov, ale aj ostatných obyvateľov. Zníženie rýchlosti má
dočasný charakter, pokiaľ sa nevybudujú chodníky – časový horizont vybudovania chodníkov
však vidí na dlhé obdobie. Tiež dal prítomným do pozornosti, že uvíta akékoľvek iné lepšie
riešenia, ktoré by predchádzali ohrozovaniu chodcov ako účastníkov cestnej premávky.
Občania sa vyjadrili, že dopravné značenie, ktoré označuje obmedzenie rýchlosti je
veľkosťou pomerne malé, či nie je možné toto dopravné značenie zväčšiť, alebo umiestniť na
iné viditeľnejšie miesto. Zástupca MP odpovedal, že veľkosť dopravných značiek je
stanovená legislatívne a nie je ich možné akýmkoľvek spôsobom meniť, či upravovať.
Občan poukázal na to, že miestni obyvatelia parkujú svoje vozidlá pred domom aj napriek
tomu, že ich môžu parkovať vo svojich dvoroch, čím takýmto konaním obmedzujú ostatných
účastníkov cestnej premávky.
Viacerí občania vyjadrili svoje pohoršenie nad tým, že na ceste I. triedy Žilina – Čadca (ale aj
na moste v smere do Žiliny po krajnici postávajú občianky, ktoré svojim vyzývavým konaním
a správaním ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, v niektorých prípadoch dokonca
vstúpia na vozovku, čím ohrozujú nielen seba, ale aj samotných vodičov a pasažierov
motorového vozidla. Tieto občianky vzbudzujú verejné pohoršenie, znečisťujú okolité
prostredie, čím vznikajú aj nelegálne skládky. Žiadali MP, či by sa v tejto časti nemohla
viacej aktivizovať.
Stanovisko zástupcov MP - ak tieto občianky nenarúšajú verejný poriadok, nie sú priamo
prichytené pri tom, že znečisťujú životné prostredie, tak MP nemôže konať. Hliadka MP
nemôže vykonávať kontrolu celý deň na jednom mieste. Vyzvali preto občanov, aby ak zistia,
že tieto občianky narúšajú verejný poriadok, aby neodkladne kontaktovali linku 159.
Zo strany obyvateľov tiež padol návrh, aby sa okolité kroviny vyrezali, čo však spôsobuje
problém, pretože tieto pozemky nie sú vo vlastníctve mesta.
Občania žiadajú, aby na hlavnej trase v okolí MČ Brodna bola zo strany štátnej polície
meraná rýchlosť častejšie.
Následne poslanec Pažický udelil slovo pánovi Horvátovi, ohľadom vysporiadania časti
pozemkov, na základe požiadaviek niektorých vlastníkov pozemkov. K tejto problematike
požiadal Ing. arch. Dušana Maňáka, aby zaujal svoje stanovisko.
Pán F.Horvát predložil požiadavku určitej časti obyvateľov, ktorí požadovali úzke a dlhé
pozemky rozparcelovať spôsobom, aby jednotlivé parcely boli scelené a rozčlenené tak, aby
z nich mohli byť vytvorené stavebné pozemky. Žiadajú zmeniť účel týchto pozemkov na
stavebné, aby sa na nich mohli postaviť rodinné domy.
Ing. arch. Dušan Maňák sa vyjadril, že mesto má vypracovaný Územný plán mesta, ktorý je
pre všetkých obyvateľov mesta záväzný. Preto odporučil občanom, aby odoslali na mesto
žiadosť s podrobným popisom, čo chcú, kde to chcú a aké zmeny chcú vykonať s prípadným
priložením potrebnej dokumentácie. Svoju žiadosť majú zaslať aj na Komisiu územného
plánovania a výstavby na MsÚ, ktorá sa žiadosťou bude zaoberať. V prípade ak komisia
akúkoľvek zmenu odporučí MZ schváliť, táto zmena musí byť vykonaná na základe zmien
a doplnkov ÚP. Každá zmena v ÚP môže byť vykonaná len na základe podanej žiadosti,
ktorú v konečnom dôsledku bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Ďalej odporučil p.
Horvátovi, aby o zaslaní takejto požiadavky informoval aj poslanca Pažického a tento postup
s ním koordinoval.
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Ak žiada občan o zmenu v ÚP, mesto má povinnosť občana informovať písomnou formou,
ako s požiadavkou naloží.
Záverom vyjadril svoj postoj k dopravnej problematike obyvateľov Brodna. Svoje vyjadrenie
záverom zhrnul, že všetko je o kultúre a správaní sa každého občana.
Poslanec Pažický poďakoval zástupcom MP ako aj Ing. arch. Dušanovi Maňákovi za ich
stanoviská a účasť na zasadnutí v MČ Brodno.
V ďalšom oboznámil prítomných s ďalším programom stretnutia:
1)
2)
3)
4)

Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice
Diskusia
Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:
1)

Poslanec Pažický podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi
informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne
uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia
požiadavky:

-

Osadiť zvislé dopravné značenie na križovatku ulíc Podskaličná a Nadskaličná, s určením
hlavnej cesty. Stanovisko OD: Dopravné značenie bude osadené po vypracovaní

dopravného projektu a po jeho schválením ODI ZA. Predpoklad jar 2019.
-

Osadiť dopravné zrkadlo na vhodnom mieste tak, aby vozidlá, vychádzajúce z Kapustnej ulice
smerom doľava na Brodňanskú, mali zabezpečený dobrý výhľad, aby mohli bezpečne prejsť
križovatkou. Stanovisko OD: Bude vykonaná obhliadka na mieste a v prípade potreby

osadíme dopravné zrkadlo na jar 2019.
-

Zabezpečiť odvodnenie komunikácie v hornej časti ul. Brodňanská. Poslanec Pažický
prítomných informoval, že podnet bol zaevidovaný, bude vykonaná obhliadka
a v prípade potreby požiadavka občanov bude zaradená do plánu opráv.

-

Položiť nové odvodňovacie žľaby na časť ul. Podskaličnej – súbežne vedľa cintorína.
V súčasnosti sa v tejto časti na ul. Podskaličná realizuje budovanie vodovodu, následne
pri oprave komunikácie by sa mohli odvodňovacie žľaby osadiť.

-

Realizovať práce na príprave PD kanalizácie na ul. Podskaličná (súvisí s výstavbou vodovodu na
tejto ulici). Písomne bolo odstúpené listom na mesto dňa 31.5.2018 spolu s podpísanými
zmluvami o budúcich zmluvách. Stanovisko z IO: Požiadavka je evidovaná na odbore

-

-

životného prostredia aj na investičnom odbore, avšak z dôvodu nedostatočných
finančných prostriedkov sa príprava PD ešte nezačala. O navýšenie finančných
prostriedkov požiadame v nasledujúcej zmene rozpočtu.
Realizovať práce na príprave PD kanalizácie na ul. Cezpoľná. Stanovisko IO: Momentálne
prebieha inžinierska činnosť za účelom získania územného rozhodnutia - práce
spomalila zmena pôvodne plánovanej trasy a tým sa celý proces musel začať od
začiatku.
Zabezpečiť u spoločnosti SEVAK výstavbu vodovodu a kanalizácie na ul. Záhumenská, výstavbu
kanalizácie na ul. Ku krížu a na hornej časti Zábrežnej ulice, na strane mesta začať vykonávať
potrebné projektové práce. Stanovisko OŽP: Z dôvodu aby mesto mohol osloviť spoločnosť

SEVAK so žiadosťou o vybudovanie kanalizácie v niektorej časti mesta, je potrebný
dostatočný záujem obyvateľov žijúcich v konkrétnej lokalite, ktorý je potrebný doložiť
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podpísanými zmluvami o budúcich zmluvách, toto sa zabezpečuje prostredníctvom
miestnych poslancov. Mesto potom osloví spoločnosť SEVAK so žiadosťou o možnosti
technického riešenia, na základe spomínaných zmlúv SEVAK zhodnotí aj ekonomickú
návratnosť prípadnej investície, ktorá by sa týkala a vybudovania kanalizácie. Na
základe 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.
Stanovisko poslanca Pažického: Dňa 8.3.2019 doručil na mesto žiadosť v danej veci,
spolu aj s podpísanými zmluvami o budúcej zmluve.
-

V súvislosti s petíciou občanov Brodna – zriadenie zóny 30, vypracovať potrebnú PD s tým
súvisiacu. Požiadavka splnená, vo februári boli osadené príslušné dopravné značky.

-

Vyzvať NDS na úpravu dopravného značenia na ceste I. triedy. Čoraz viacej cudzích vodičov
idúcich po ceste I. triedy omylom odbočí do Brodna a potom sa nevedia orientovať, ako majú
v ceste ďalej pokračovať. Stanovisko OD: Stav bude preverený na Okresnom dopravnom

inšpektoráte.
-

Vyzvať SVP, š.p. na opravu brehov vodného toku Brodenec. Odpoveď SVP, š.p.: "Uvedené

požiadavky sú iba heslovité a správa toku tak na ne nedokáže konkrétne odpovedať.
Chceme iniciovať na jar tohto roku povodňové prehliadky na území mesta Žilina, na
ktoré budú prizvaní aj zástupcovia mesta a jednotlivých mestský častí."
-

Poslať žiadosť na OR PZ Žilina ohľadne merania rýchlosti v Brodne. Vodiči tu jazdia bezohľadne
a zjavne prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť v obci. Stanovisko OD: Bude umiestnené

nové dopravné značenie zóny 30. Polícia kontroluje rýchlosť v rámci svojich kapacít.
-

Preveriť možnosť čiastočného rozšírenia komunikácie okolo cintorína na ul. Na Tobolky.
Protiidúce vozidlá sa tu nedokážu navzájom obísť. Stanovisko OD: V tomto prípade ide o

investičnú akciu, ku ktorej je potrebné vysporiadať pozemky, vybaviť stavebné
povolenie, atď. V tomto roku to nie je zaradené do investičného plánu mesta.
-

Zlepšiť výkon zimnej údržby zo strany Žilinských komunikácii. Občania síce chápu výnimočnosť
aktuálnej situácie, avšak sú nespokojní s doterajším výkonom zimnej údržby. Stanovisko OD:
Nespokojnosť je na mieste.

-

Občania požadujú, aby ŽK pravidelne dosýpali posypový materiál do jestvujúcich určených
nádob. Stanovisko OD: Robíme tak operatívne po nahlásení.

-

Spracovať reláciu do miestneho rozhlasu, kde sa vyzvú občania na dodržiavanie dopravných
predpisov (dodržiavanie max. rýchlosti, nesprávne parkovanie na miestnych komunikáciách,
parkovanie na úzkych komunikáciách počas výkonu zimnej údržby). Požiadavka splnená,

relácia bola viac krát vyhlásená.
-

Preveriť, či je možné vyvážať sneh do koryta potoka . Odpoveď SVP, š.p.: "Do korýt vodných

tokov sa nemá vyvážať sneh."
Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o
vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých veciach, ktoré od posledného
stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali.


Zo strany SEVAKu boli v Brodne opravené viaceré kanalizačné poklopy, ktoré občania
a poslanec nahlásili ako poškodené.
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Bola dokončená výmena strechy požiarnej zbrojnice, celkové náklady predstavovali
čiastku cca 21 000,00 €, prostriedky z MV SR a spoluúčasť z mesta Žilina.
V januári bola dokončená výstavba nových sociálnych zariadení pre MŠ.
Na jar boli umiestnené VKK. Rozdávali sa aj kompostéry tým občanom, ktorí si ich
nestihli prevziať koncom roka 2018. Občania, ktorí si ich neprevzali ani teraz, môžu
kontaktovať pracovníčku OŽP p. Hreusovú s dotazom, kedy a kde si ich ešte môžu
prevziať.
V súvislosti s potokom Brodnianka:
 Pán prednosta pozval na rokovanie p. Franca ohľadom jeho mostíka cez potok. Pán
Franc naďalej trvá na vyplatení sumy cca 12 tis. €. Mesto dalo vypracovať
súdnoznalecký posudok, cena mostíka bola vyčíslená na niečo viac ako 9 tis. €. Pán
prednosta osloví v danej veci p. Franca.
 a/ Úprava toku Brodnianka + premostenia a úprava MK: SVP poslalo súhlas so
zápisom GP (geom. plánu), ktoré dalo spracovať mesto. Zatiaľ neprišli od SVP
návrhy kúpnych zmlúv (dve zmluvy), ktoré majú byť spracované na základe GP SVP,
š.p. a GP mesta,
 b/ zosuv svahu - rieši sa MPV (majetkoprávne vysporiadanie) – spracúva sa GP –
problém na katastri – potrebná oprava – info od geodetky (GEO-NET) – informácia
z katastra – opravu musí zabezpečiť geodetka, ktorá ju spôsobila (kataster ju na
uvedené už oslovil).
 Začiatkom roka sa poslanec Pažický spoločne s vedúcim Investičného odboru
zúčastnil rokovania u generálneho riaditeľa SVP, š.p. v Banskej Štiavnici. Pán riaditeľ
prisľúbil, že zo strany SVP bude venovaná tejto stavbe náležitá pozornosť.
Aj na základe viacerých intervencií poslanca Pažického u vedenia mesta Žilina
a rokovaní u vedenia spoločnosti SEVAK, bolo do investičného plánu spoločnosti
SEVAK na rok 2019 zaradených niekoľko vetiev stavby „Žilina-Brodno, rozšírenie
vodovodu“. V súčasnosti už prebieha výstavba vodovodu. Občania Podskaličnej ul.
požadujú, aby sa urobil tento rok aj vodovod na Podskaličnej ulici. Na základe toho
prebehlo rokovanie u GR spoločnosti SEVAK, ktorý uviedol, že v polovici roka 2019 sa
bude prehodnocovať investičný plán SEVAK-u, podľa toho sa rozhodne, či sa bude
realizovať aj táto ulica.
V súvislosti so sťažnosťami občanov na kvalitu miestneho verejného rozhlasu, občania
nahlásili jednotlivé hniezda, kde rozhlas nefunguje. Zo strany dodávateľskej firmy bol
v týchto miestach rozhlas nastavený. V prípade, ak niekde rozhlas ešte nefunguje,
požiadal občanov, aby mu nahlásili číslo tzv. hniezda rozhlasu.
Na základe požiadavky občanov Kapustnej ulice bol dočasne kvôli stavbe vodovodu
odstránený retardér, aby sa zamedzilo jeho poškodeniu a zvýšenému hluku pri
prejazdoch ťažkých nákladných áut.
VPP pracovníci sa počas zimy podieľali na zimnej údržbe.
Na Sadovej ulici bolo v marci otrávených niekoľko psov – v danej veci bola spracovaná
relácia do miestneho rozhlasu.
V rámci Dňa zeme bola v sobotu 27.4.2019 usporiadaná brigáda zo strany ZŠ
v spolupráci s poslancom a miestnymi organizáciami. Poslanec Pažický poďakoval
všetkým účastníkom brigády.
Bola ukončená výstavba Lávky pre peších a cyklistov Brodno-Vranie. V tejto súvislosti
poslanec informoval, že slávnostné otvorenie lávky sa uskutoční 15. mája 2019 a 15,30
hod. Na túto akciu v mene mesta pozval všetkých občanov.
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2)

Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice.
Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť
do tejto zápisnice:



Občania žiadajú zriadenie oficiálnej internetovej, resp. facebookovej stránky Brodna,
kde budú prezentované oficiálne stanoviská mesta, poslanca a spoločenských
organizácií.
Je potrebné opraviť výtlky na miestnych komunikáciách.




Občania požadujú, aby sa priebežne zo strany mesta plnili úlohy z predchádzajúcich
stretnutí, ktoré doteraz ešte nie sú splnené.



Nastaviť, alebo doplniť reproduktor na ul. Záhumenskej tak, aby aj na ul. Záhrbie pri RD
p. Horváta počuli hlásenia rozhlasu.
Občania žiadajú zriadiť protihlukovú stenu popri MČ Brodno, ktorá by znížila hlučnosť
a prašnosť z cesty I. triedy.
Do doby, pokiaľ bude vybudovaná protihluková stena, občania požadujú zníženie
rýchlosti na ceste I. triedy vedúcej popri MČ Brodno na 70 km/hod., aby sa tak znížila
hlučnosť pri domoch na ul. Zábrežnej.
Občania požadujú na tých uliciach, kde po vybudovaní v súčasnosti realizovaného
vodovodu budú už vybudované všetky inžinierske siete, aby boli opravené komunikácie
v celom profile, nielen oprava výkopu zo strany dodávateľskej firmy. Tak, ako sa to robilo
pri budovaní kanalizácie minulý rok v Považskom Chlmci, kde sa nanovo vyasfaltovali
celé ulice.
Občania požadujú, aby Mesto Žilina požiadalo Políciu SR o častejšie meranie rýchlosti
v Brodne. I napriek „zóne 30“ tu niektorí vodiči jazdia „ako šialenci“.








3)

Diskusia
Počas prerokovania prvých dvoch bodov programu aj v časti diskusia prítomní poslanci
a občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje:
Pán Púček prítomných a všetkých obyvateľov Brodna pozval na krst lávky VranieBrodno, ktorý organizuje dňa 03.05.2019 o 10,30 hod., stretnutie bude priamo pri lávke.
Bude sa podávať pre všetkých občerstvenie, ktoré zabezpečí OZ Gurmánov.
Poslanec Pažický prítomných informoval, že to sa jedná o súkromnú aktivitu p. Púčka.
Mesto Žilina nemohlo skôr oficiálne predmetnú lávku Brodno – Vranie otvoriť, pretože
ešte nebola právoplatne skolaudovaná, následne sa vykoná prvá skúška po 30 dňoch
od odovzdania do užívania. Oficiálne otvorenie lávky Brodno – Vranie zo strany mesta
sa bude konať 15.05.2019, tak ako uviedol v bode 1.
Pán Horvát vyjadril spokojnosť s realizáciou výstavby vodovodu v MČ Brodno. Uvítal, že
sa plánuje aj rozšírenie vodovodu na ul. Záhumenská.
Pani Kalinová poďakovala za to, že v MČ Brodno bolo osadené dopravné značenie
„zóna 30“, čo prispeje k bezpečnejšej dopravnej situácii.
P. Chlebíková požiadala, či by nebolo možné zriadiť internetovú, resp. facebookovú
oficiálnu stránku pre MČ Brodno. Podľa jej stanoviska by to bolo veľkým prínosom pre
všetkých obyvateľov tejto mestskej časti.
Pán Horvát požiadal o zriadenie/rozšírenie rozhlasu – hniezda na svojej ulici.
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Občania v diskusii žiadali vybudovanie protihlukovej steny na ceste I. triedy vedúcej
popri MČ Brodno. Vybudovanie tejto protihlukovej steny zníži hlučnosť a prašnosť v MČ
Brodno. Tiež žiadali zníženie rýchlosti na tejto ceste na 70 km/hod.
4)

Ukončenie
Na záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie prítomným občanom aj hosťom za
účasť na stretnutí, ktoré následne ukončil.

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8
Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline
za volebný obvod č. 8
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