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 Zádubnia

Dňa 26.6.2019 o 16,30 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8
Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov: Ing. Ján Pažický a
JUDr. Jozef Augustín, PhD., asistentka výboru mestskej časti – Výboru č.8 Mgr. Eva
Hellová a pracovník Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“) komisár Martin Pekný - veliteľ
okrsku Centrum. Poslanec Pažický ospravedlnil z neúčasti poslanca MUDr. Rastislava
Johanesa, PhD., z dôvodu plnenia iných povinností. Zároveň privítal aj prítomných občanov.
V ďalšom poslanec Pažický oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1)
2)
3)
4)

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

K jednotlivým bodom programu:
1)

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

-

Občania požadujú, aby pri parkoviskách, kde parkujú autá návštevníkov vyhliadkovej veže na
Dubni, boli umiestnené vrecia na odpad a aby bol tento odpad pravidelne odvážaný. Stanovisko

-

Odboru životného prostredia (OŽP): Nejde o pozemky vo vlastníctve mesta, preto nie je
možné umiestniť zberné nádoby. Stanovisko poslanca Pažického: Občania požadovali
umiestnenie vriec na odpad – nie nádob na odpad. Požiadal asistentku Hellovú, aby toto
preverila na príslušnom odbore MsÚ.
Je potrebné opraviť výtlky na miestnych komunikáciách . Stanovisko Odboru dopravy (OD):
Plánované v letných mesiacoch.
Pokiaľ ide o súčasný rozhlas, občania požadujú, aby zhotoviteľ spolu s pracovníkmi mesta,
riadne nastavili rozhlas v celom Zádubní. Súčasný rozhlas považujú občania za horší, ako bol
pôvodný čo sa týka kvality počutia. Žiadajú preto, aby sa táto situácia riešila komplexne
v celej obci. Občania sa opakovane sťažujú na nezrozumiteľnosť podávania oznamov, najmä pri
vyhlasovaní z mesta. Stanovisko Odboru vnútorných vecí (OVV): Problém mestského

rozhlasu bol už v minulosti riešený komplexne v spolupráci s dodávateľom (nastavenie
podľa príslušných noriem), samozrejme mesto bude reagovať na podnety a požiadavky
občanov. V záujme vyriešenia požiadaviek občanov by bolo vhodné z ich strany
identifikovať konkrétne nedostatky v súvislosti s konkrétnymi časťami rozhlasu.
Stanovisko poslanca Pažického: Opakovane upozornil prítomných, aby v prípade
nespokojnosti s kvalitou zvuku rozhlasu kontaktovali buď priamo jeho, alebo pracovníka
MsÚ p. Myšiaka a aby im nahlásili číslo tzv. “hniezda“, t.j. číslo, ktoré je uvedené na
bielej krabici pod každým reproduktorom verejného rozhlasu. Je potrebné zároveň
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uviesť konkrétny problém, t.j. slabá počuteľnosť/zlá modulácia/je zle rozumieť/zvuk sa
prekrýva so zvukom iného reproduktora/ resp. iné.
-

Pri Centre Náruč boli minulý rok nainštalované svietidlá pre prechod pre chodcov. Ešte stále nie
je dokončené ani vodorovné ani zvislé dopravné značenie k prechodu. Stanovisko OD:

Preveríme stav, ide o akciu, ktorú riešime spolu s VUC.
-

-

Občania žiadajú urýchlene oplotiť pozemok, ktorý mesto odkúpilo minulý rok za účelom rozšírenia
miestneho cintorína. V pôvodne starej časti cintorína už nie sú voľné miesta na pochovávanie .

Stanovisko Investičného odboru (IO): Jedná sa o parcelu 78/1 o výmere 424m2 K.Ú.
Zádubnie v prípade, že sa nájdu finančné prostriedky a budú schválené v MZ budeme
môcť uvedenú stavbu – oplotenie zaradiť do realizácie na rok 2019.
Opakovaná požiadavka:
V súvislosti s dlho pripravovanou výstavbou chodníka v Zádubní občania opakovane žiadajú
vedenie mesta Žilina a vyzývajú nového pána primátora, aby ako ďalšia etapa výstavby tohto
chodníka bol intenzívne pripravovaný na realizáciu úsek nachádzajúci sa priamo v Zádubní.
Požadujú, aby mesto, jeho príslušné odbory, ako aj ďalšie zainteresované organizácie
podieľajúce sa na príprave stavby, zintenzívnilo svoju činnosť v príprave tejto stavby, o ktorej sa
rozpráva už pomaly niekoľko desaťročí.
Zaviazať spoločnosť GEO-net, aby čo najskôr dokončila výkup pozemkov

Odpoveď z IO: Na základe podnetov poslancov jednotlivých MČ v Žiline , sa podnety
zbierajú , zaraďujú do evidencie budúcich investícii . Dnes pre obdobie 2019- 2022 a
tieto sa následne komisionálne vyhodnocujú. V KT20 sa vykonali individuálne stretnutia
s poslancami a určili sa priority pre rok 2019.
Poslanec Pažický prítomných následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov,
alebo o vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od
posledného stretnutia boli v Zádubní realizované, resp. sa udiali/udejú:
-

-

-

-

-

V tomto roku bolo mestom vyčlenených na investičné akcie vo VO č. 8 pomerne málo
finančných prostriedkov. Jednalo sa najmä o riešenie havarijnej situácie v MŠ Zádubnie.
VO č. 8 má ale osem mestských častí, pričom každá má svoje potreby a požiadavky,
svoje priority. Čiže z požiadaviek poslancov (ktoré vyplývali z požiadaviek občanov
jednotlivých MČ obvodu) sa do realizácie v roku 2019 dostalo veľmi málo požiadaviek.
V súvislosti s prerozdeľovaním finančných prostriedkov na investičné akcie bolo viacero
stretnutí s vedením mesta, ale objem financií je obmedzený a požiadaviek veľa.
Prítomným tiež uviedol, že v tomto roku v rámci investičných akcií bolo do na rok 2019
v rozpočte schválených 225 tis. € na zateplenie Materskej škôlky v Zádubní. Prítomným
tiež dal do pozornosti, že poslanci majú k dispozícií aj pohotovostné zdroje, ktoré budú
v rámci potreby čerpané na rôzne spoločenské aktivity občianskych združení.
Podľa zápisníc z predchádzajúceho stretnutia v súvislosti s výstavbou chodníka
v Zádubní poslanec prítomných informoval o ďalších krokoch, ktoré firma GEO-net s.r.o.
v súvislosti s výkupom pozemkov vykonala. Uviedol, že niektorí občania zatiaľ nedali
súhlas na výkup pozemkov pod chodník, niektorí ho nechcú mestu odpredať. Stanovisko
spoločnosti GEO-net, s.r.o. tvorí prílohu tejto zápisnice.
Pani Bušíková požiadala mesto o odpredaj mestského pozemku. Žiadosť bude
predložená na najbližšie rokovanie MZ. Poslanci obvodu na základe podnetov viacerých
občanov Zádubnia dali nesúhlasné stanovisko k odpredaju tohto mestského pozemku.
Mesto požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Bezpečná cestná premávka v meste
Žilina“, vo výške 24 tis. € na merače rýchlosti a iné zariadenia na zvýšenie bezpečnosti v
doprave. V Zádubní v rámci tejto požiadavky poslanec požiadal o umiestnenie jedného
merača rýchlosti v kritickom mieste v obci.
Poslanec prítomných informoval, že základným predpokladom na možnosť dobudovania
vodovodu a kanalizácie v niektorých častiach je v prvom rade podpísanie zmluvy
o budúcej zmluve, ktorú je potrebné mu odovzdať, aby ju mohol zaslať spolu so
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-

-

-

žiadosťou o dobudovanie predmetných sietí na mesto, aby sa mohol začať príslušný
proces posúdenia možnosti dobudovania týchto sietí.
MŠ Zádubnie spolu s TJ Hviezda Zádubnie zorganizovali Deň rodiny, kde poslanec
prispel TJ sumou 150,- € z pohotovostných finančných zdrojov, ktoré majú poslanci
k dispozícii na podporu takýchto aktivít.
Na základe požiadavky občanov bolo dodaných do Zádubnia niekoľko fúr asfaltovej drte
na vyspravenie komunikácií a prístupových ciest.
V Zádubní v máji došlo k dopravnej nehode autobusu MHD. Toto bolo poslednou
kvapkou v trpezlivosti občanov – spisujú petíciu na zvýšenie bezpečnosti občanov
v Zádubní. Podpísalo ju doteraz už viac ako 400 občanov Zádubnia.
Poslanec informoval o nespokojnosti s výkonom kosenia cintorínov a mestských
pozemkov. Vyjadril presvedčenie, že mesto príjme príslušné opatrenia na zjednanie
nápravy.

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

V súvislosti s výstavbou chodníka v Zádubní občania žiadajú predložiť grafické
vyznačenie v GP, ktoré pozemky sú už vykúpené a ktoré vykúpené nie sú. Následne
žiadajú vedenie mesta, aby vyvinulo tlak na spoločnosť GEO-net s.r.o, aby využilo
všetky dostupné prostriedky a možnosti na rýchlejší výkup pozemkov. V prípade, ak by
niektorí občania nechceli pozemok odpredať, občania požadujú preveriť aj možnosť, či
je chodník možné budovať tak, že na problémových miestach sa chodník nevybuduje,
ale bude pokračovať na ďalšom mieste, kde budú pozemky vysporiadané.

-

Občania žiadajú odstrániť čiernu skládku, ktorá vznikla pri cintoríne v Zádubní.

-

Občania požadujú znížiť rýchlosť v obci z 50 km/hod. na 40 km/hod. V súvislosti s tým
žiadajú osadiť aj príslušné dopravné značenie. Uvedená požiadavka je súčasťou
spisovanej petície občanov Zádubnia.

-

Občania požadujú opraviť most pred MŠ - je v ňom diera a obávajú sa možnej nehody,
prípadne zranenia osôb.

-

Občania požadujú, aby mesto vyzvalo vlastníkov, aby orezali veľké stromy v blízkosti
MŠ. Konáre zasahujú nad miestnu komunikáciu a do el. drôtov.

-

Občania požadujú, aby mesto Žilina zaslalo požiadavku na SVP, š.p. na orezanie vŕb,
ktoré sa nachádzajú v okolí potoka v blízkosti MŠ.

-

Na Oblúkovej ulici občania žiadajú na spodnej časti tejto ulice krížom cez cestu osadiť
odvodňovaciu mrežu. Počas dažďov tam tečie množstvo vody aj z hlavnej cesty v smere
od Zástrania.
Občania žiadajú pokosiť mestský pozemok pri cintoríne v MČ Zádubnie. Ďalej žiadajú
vykosiť mestský pozemok aj na ul. Spojná v tesnej blízkosti Domu smútku. Taktiež je
treba pokosiť aj okraje komunikácií a ostatné mestské pozemky.

-

-

Občania žiadajú umiestniť nejaké zábrany (betónové kvetináče, stĺpiky,...) pred Dom
smútku, nakoľko tesne pred vstupom do Domu smútku tu často parkujú motorové
vozidlá.
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3) Diskusia
Občania vyjadrili nespokojnosť nad stanoviskom MsÚ v Žiline, v súvislosti s neumiestnením
vriec na odpad pri parkoviskách, kde parkujú autá návštevníkov vyhliadkovej veže na Dubni.
Občania poukázali na zlý stav komunikácií v tejto MČ, na mnohých miestach sú veľké výtlky,
poškodené sú celé úseky komunikácií. Poslanec prítomným dal na vedomie, že výtlky by sa
mali v Zádubní opravovať v priebehu leta.
Poslanec Augustín v súvislosti s vybudovaním chodníka v Zádubní prítomným uviedol, že
výstavba chodníka v Zádubní, ktorý by spájal MČ Budatín a Zádubnie je aj jeho prioritou.
Spolu s poslancom Pažickým vynaložia úsilie, aby sa s výstavbou chodníka začalo pokiaľ
možno čo najskôr. Takto vybudovaný chodník, ktorý by spájal obe mestské časti by bol
veľkým prínosom pre všetkých občanov, ale hlavne by bola zabezpečená bezpečnosť
chodcov ako účastníkov cestnej premávky.
V súvislosti s budovaním chodníka v MČ Zádubnie občania vyjadrili svoje stanovisko, že
chodník v tejto MČ je nevyhnutný k zabezpečeniu bezpečnosti chodcov. V tejto súvislosti
poukázali aj na nedávnu nehodu autobusu, ktorá bola v tejto MČ. Občania chcú upozorniť
mesto na dôležitosť vybudovania chodníka v Zádubní spísaním petície, ktorá práve prebieha.
Občania poukázali na to, že pokiaľ nie je vybudovaný chodník v tejto MČ, žiadajú o zníženie
rýchlosti z 50 km/hod. na 40 km/hod., spolu aj so zákazom predchádzania. Poslanec
Augustín odporučil osadiť aj výstražné dopravné značenie.
Občan upozornil, že na moste pred MŠ je diera, ktorú je potrebné opraviť. Ďalej poukázal na
to, že na ulici Ku škôlke je vysoká lipa, ktorej konáre zasahujú do elektrického vedenia.
Poslanec Pažický prítomných informoval, že problematiku tohto mosta sa snaží riešiť už od
roku 2015. Terajší prednosta MsÚ dal urobiť celkový generel všetkých mostov a postupne
sa budú opravovať tie mosty, kde to bude potrebné. Čo sa týka lipy, táto sa nachádza na
súkromnom pozemku. Prítomných informoval, že v rámci platnej legislatívy lipu musí dať
orezať vlastník pozemku. Požiada mesto, aby vlastníka vyzvalo na orezanie.
Poslanec Augustín v súvislosti s kosením niektorých častí prítomných informoval, že sa na
meste uvažuje o tom, že v budúcnosti možno budú môcť kosenie vykonávať aj občania
z danej MČ.
Občania ďalej poukázali na to, že v tejto MČ sa naďalej pohybujú diviaky. Poslanec Pažický
prítomných informoval, že mesto sa touto problematikou v rámci možnosti zaoberá.
4) Záver
Na záver stretnutia poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na
spoločnom stretnutí, za vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi 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

4

