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@qmail.com

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 8
stretnutie poslancov s občanmi Vrania
Dňa 27.06.2019 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa podľa Harmonogramu
poslaneckých stretnutí výboru na rok 2019 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8
Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov Ing. Ján
Pažický a JUDr. Jozef Augustín, PhD. Poslanec MUDr. Rastislav Johanes, PhD. sa
ospravedlnil. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil komisár
Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum a asistentka výboru mestskej časti - Výboru č.8 Ing. Darina Bobáňová. Zasadnutie sa konalo za účelom stretnutia poslancov výboru
s občanmi Vrania.
Poslanec Pažický otvoril stretnutie, kde na úvod privítal kolegu poslanca Augustína,
zástupcu MP, asistentku výboru a prítomných občanov.
V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1)
2)
3)
4)

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

K jednotlivým bodom programu:
1)

Poslanec Pažický uviedol, že od posledného stretnutia uplynula pomerne krátka
doba a preto na niektoré požiadavky ešte nemajú stanovisko z mesta. 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:

-

Vyčistiť odvodňovací rigol na ul. Drozdia od zastávky Jastrabia až dole, rigol je zanesený,
splašky a voda tečú po komunikácii. Stanovisko Odboru dopravy (OD): Preveríme

stav v mesiaci Jún a v prípade potreby zaradíme vyčistenie do plánu údržby.
Stanovisko poslanca Pažického: Ohliadka sa zatiaľ nekonala, aspoň on o nej nemá
vedomosť. Stav plnenia požiadavky preverí na OD on, alebo asistentka. Poslanec
informoval
aj
o
stránke
mesta
Žilina
„Odkaz
pre
starostu“
–
www.odkazprestarostu.sk , kde sa plnia požiadavky občanov niekedy omnoho skôr
ako požiadavky zo stretnutí s občanmi, zaslané cez poslancov. Poslanec odporučil,
aby občania skúsili aj touto formou riešiť problém, ktorý ich trápi – možno bude
takto vyriešený skôr.
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Vedúci OD informoval poslanca, že z dôvodu riešenia požiadaviek zaslaných cez
túto aplikáciu, už doteraz minul väčšinu finančných zdrojov napr. na dopravné
značenie, ktoré mal na celý rok a potom už nie sú prostriedky napr. na dopravné
značenie, zrkadlá a pod., o ktoré žiadajú poslanci do svojich obvodov.
- Poslanec Pažický spolu s konateľkou ŽILBYTu s.r.o. Žilina JUDr. Jarmilou Beszédesovou
vykoná ohliadku Kultúrneho domu, kde budú bližšie špecifikované požiadavky na vybavenie
kuchyne. Zároveň aj na miestnom cintoríne pani konateľke budú prednesené požiadavky
občanov, týkajúce sa cintorína. Stanovisko poslanca Pažického: Pani konateľka aj s p.

Belákom, ktorý má na starosti cintoríny, osobne navštívili Vranie a venovali sa
vzneseným požiadavkám na predošlých stretnutiach. Výsledkom je, že začiatkom
týždňa v KD boli zamestnanci Žilbytu zmerať pódium, ktoré dal v minulosti urobiť
vtedajší poslanec p. Púček. Ohľadne vybavenia sa tiež urobila inventúra. Akonáhle
sa kúpia nové taniere, p. Púčkom zapožičané taniere sa mu vrátia. Taktiež bola
vykonaná ohliadka na miestnom cintoríne v súvislosti s požiadavkou vybudovať
v novej časti cintorína dva chodníky.
-

Preveriť - spätne asi pred troma rokmi boli na Mesto Žilina a na SEVAK doručené žiadosti
na vybudovanie kanalizácie (Vranie malo predložiť najviac žiadosti). Stanovisko poslanca

Pažického: Na toto zatiaľ nebolo odpovedané. Pani asistentka preverí, kde sa
nachádzajú tieto žiadosti a v akom je to stave.
-

Umiestniť dopravné zrkadlo na ul. Holubia, pri výjazde na hlavnú cestu. Vozidlá idúce z
hora z Holubej ulice nemajú dostatočný výhľad. Stanovisko OD: V súčasnosti

vykonávame len nevyhnuté opravy zvislého dopravného značenia z dôvodu
obmedzeného rozpočtu. Stanovisko poslanca Pažického: Už bolo spomenuté rozpočet je vyčerpaný a p. Rolko musí požiadať o navýšenie rozpočtu, aby mohol
tieto zrkadlá aj iné dopravné značky umiestňovať. Podnet sa stále eviduje ako
požiadavka.
-

Preveriť, či sa za opakované použitie rozhlasu v prípade pohrebu musí platiť poplatok.
Občania požadujú v prípade pohrebov vyhlásenie 2-3x bezplatne. Stanovisko Odboru

vnútorných vecí (OVV): Poplatok za hlásenie j stanovený za každé jedno hlásenie,
takže opakované vyhlásenie aj toho istého oznamu je spoplatnené podľa
aktuálneho sadzobníka zverejneného na stránke mesta.
-

Je potrebné aby sa hlavne občania ulíc Stračia, K Rochovici a Ďatlia a samozrejme aj
ostatní, ktorí sa chcú napojiť na verejný vodovod ozvali pánovi poslancovi, prípadne mu
doručili podpísané Zmluvy o budúcich zmluvách o pripojení sa na verejný vodovod. V
prípade viacerých záujemcov je reálnejší predpoklad, že SEVAK vodovod vybuduje.

Stanovisko poslanca Pažického: Táto požiadavka bola riešená aj v minulosti. Zatiaľ
sa nepodarilo dopátrať k tým pôvodným zmluvám o budúcich zmluvách, ktoré mali
byť údajne na mesto odovzdané. Aktivitu vyvinul p. Samko, ktorý po podpise zmlúv
záujemcami z jeho lokality, tieto odovzdá poslancovi na riešenie.
-

Občania opakovane požadujú riešiť situáciu na konečnej autobusovej zastávke, kde často
vznikajú problémy pri otáčaní autobusov. Aj zo strany zástupcu MP odznel návrh, že by
bolo potrebné navrhnúť nové dopravné značenie (zvislé - zákaz zastavenia a vodorovné
žltá čiara). Súčasné zvislé značenie nie je jednoznačné - je umiestnené pred vjazdom do
spoločného dvora, čo účastníci premávky považujú za križovatku, prípadne pri príchode
smerom zdola a pri otáčaní sa v spoločnom dvore, túto dopravnú značku ani nemajú ako
vidieť. Stanovisko OD: Dopravné značenie je dostačujúce, je potrebná dôsledná

kontrola zo strany polície. Komisár MP: MP sa dohodla s vlastníkom domu, že tam
nebude parkovať - ale potom tam parkovali zasa vodiči autobusov. S DPMŽ v danej
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veci komunikujú - riešia toto otáčanie. Pán Hrubý tiež písal požiadavku na DPMŽ.
Problematický úsek je povedľa oplotenia p. Hrubého. Často tam parkujú aj
záhradkári, čo taktiež sťažuje danú situáciu. Ľudia momentálne nastupujú zo strany
od kultúrneho domu. Takže zatiaľ je to v poriadku. Riešením by bolo namaľovať žlté
vodorovné dopravné značenie, kde by sa na danej ploche nesmelo parkovať.
Poslanec Pažický: Poprosil pána komisára MP, aby častejšie prišla hliadka pozrieť
danú situáciu.
- Pokiaľ ide o súčasný rozhlas, občania požadujú, aby zhotovitel' spolu s pracovníkmi mesta,
konečne už riadne nastavili rozhlas. 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. V prípade nedostatočného pokrytia občania požadujú doplnenie
nových hniezd rozhlasu - napr. na ul. K Rochovici. Stanovisko 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: Rozhlas boli vo
Vraní nadstavovať niekoľko krát. Je potrebné zistiť číslo hniezda a toto vždy
nahlásiť buď poslancovi, alebo pani Niníkovej (je to číselné označenie skrinky na
stĺpe, kde sa nachádza reproduktor rozhlasu), alebo nahlásiť to priamo na
mestskom úrade u pána Jozefa Myšiaka č. tel. 041/7063 303. Je potrebné aj
konkrétne popísať problém (slabo počuť/zlá modulácia/nerozumieť..).
- Na miestnom cintoríne občania požadujú vybudovať malé schody v hornej časti vpravo, v
smere od Žeriavov, pri jestvujúcej bránke. Odpoveď z Odboru životného prostredia
(OŽP): Postúpime na Žilbyt, s.r.o. Poslanec Pažický uviedol, že je prisľúbene, že
v rámci realizácie chodníkov by tam mohli dva tri schodíky urobiť.
- Opraviť výtlky na miestnych komunikáciách. Odpoveď z OD: Bude realizované v
letných mesiacoch. Poslanec Pažický: Začiatkom júla po ukončení opráv výtlkov
v meste, budú opravované výtlky v MČ. Budú sa ale realizovať v rámci šetrenia iba
opravy výtlkov, nie súvislé pásy.
- Označiť vodorovným dopravným značením križovatku ulíc Stehličia a Vrania. V tejto
súvislosti na Stehličej ulici je osadená iba dopravná značka „Daj prednosť v jazde“, ktorá sa
nachádza za nedávno vymurovaným plotom, na zvyšku starého hrdzavého stĺpa po
verejnom rozhlase. Po vybudovaní nového plota je značka zle viditeľná, majiteľ pozemku ju
požaduje premiestniť na iné vhodnejšie, viditeľnejšie miesto. Stanovisko OD: vykonáme

obhliadku v mesiaci jún. Poslanec Pažický: Je to požiadavka p. Šmehyla, bol si to
osobne pozrieť. Je to naozaj veľmi zle viditeľné a treba to vyriešiť, aby nedošlo
k nejakému nešťastiu.
- Členovia OZ Naše Vranie a členovia OZ Žilina Bears Rugby club predložili požiadavky,
týkajúce sa futbalového ihriska a budovy na futbalovom ihrisku. Požiadavky oboch OZ zašle
poslanec Pažický osobným listom pánovi primátorovi. Stanovisko poslanca Pažického:

Tak sa aj udialo. Budeme riešiť budovu z finančných prostriedkov, ktoré sa nato
vyčlenili z kapitálových inv. pohotovostných zdrojov. Zatiaľ požiadavka na umelé
osvetlenie sa tento rok zrejme nepodarí, nakoľko sa to nepodarilo dostať do
investičného plánu. Bude sa riešiť až začiatkom budúceho roka. Zo strany mesta
bola zaslaná písomná odpoveď žiadateľom so stanoviskom.
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Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o
vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých veciach, ktoré od
posledného stretnutia boli vo Vraní realizované, resp. sa udiali.













Oprava cesty „pod mostami“ - poškodená časť je už opravená. Mesto muselo
realizovať túto opravu vo vlastnej réžii, nakoľko Eurovia realizovala len asfalt
a záruka sa nevzťahovala na túto opravu podložia.
SVP pokračuje v čistení rigoľa na Stehličej ulici.
Počas silných dažďov v máji Na ul. Holubej strhlo kus svahu, následne bola
vyhlásená mimoriadna situácia. Žilinské komunikácie začali hneď v priebehu dňa
odpratávať túto suť zhora strhnutú. Zasadal krízový štáb, mesto dalo vypracovať
plán geotechnikom, kde dali vlastníkovi pozemku, čo je v tomto prípade Urbariát
pasienkové a lesné spoločenstvo Vranie ( ďalej len „Urbariát“), návrh riešení resp.,
čo by bolo dobré urobiť. Táto mimoriadna situácia bola už ukončená. Na základe
požiadaviek občanov tejto ulice (poslanca oslovil p. Husár z Bratislavy a pani
Slivková) bol pán prednosta Mestského úradu dňa 14.6.2019 obzrieť aktuálnu
situáciu. Hasiči po strhnutí svahu pustili prívalové vody smerom dole cez pozemok
p. Husára a v dolnej časti sa to pustilo okolo stĺpu elektrického vedenia, takže p.
Husár požiadal, aby sa urobili nejaké opatrenia odvodnenia tejto časti ulice. Pán
prednosta na stretnutí požiadal poslanca Pažického, aby dohodol rokovanie
s predstaviteľmi Urbariátu. Ideálne by to bolo naplánovať stretnutie v piatok
v poobedných hodinách, vhodné by bolo, keby boli prítomní aj viacerí členovi
výboru. Na stretnutí by sa pripravili návrhy, čo sa dá v danej situácii riešiť. Pán
prednosta po ohliadke aktuálneho stavu uviedol, že by sa dal vypracovať projekt
odvodnenia tejto časti ulice. Preto sa p. prednosta chce stretnúť s vedením Urbáru.
Poslanec Pažický požiadal p. Coloňa, či z jeho strany a zo strany ďalších
predstaviteľov Urbariátu je ochota sa s vedením mesta stretnúť – pán Coloň aj pán
Maliar vyjadrili ochotu sa takéhoto stretnutia zúčastniť.
Na základe požiadavky OZ Naše Vranie boli dodané dve fúry asfaltovej drte do
areálu pred šatňami na futbalovom ihrisku.
Prebehlo slávnostné otvorenie novej Lávky Brodno-Vranie. Bola to pekná a milá
akcia. Poslanec poďakoval p. Niníkovej a členom Jednoty dôchodcov, ktorí
pomohli pri príprave občerstvenia a Rochovienke za kultúrny program. Zaželal, aby
nová lávka slúžila občanom Vrania a okolitých obcí aspoň toľko rokov, ako lávka
stará.
Na opravu priepuste potoka na Stehličej ul. je v rozpočte vyčlenených 5000 €.
Problém s kosením trávy bol zaznamenaný vo všetkých mestských častiach. Vo
Vraní pokosili cintorín minulý týždeň v stredu. Kosenie mešká aj vďaka počasiu,
ale najmä z dôvodu, že firma vysúťažená na kosenie nezvláda danú situáciu. Už sa
malo začať v podstate kosiť druhýkrát a firma dokončieva ešte len prvé kosenie.
Mesto bude hľadať riešenie. Pán primátor vyzval poslancov, aby hľadali aj v týchto
mestských častiach zručných ľudí na tieto práce, čo sa osvedčilo v rámci zimnej
údržby v Zástraní aj v Zádubní. Urobili by sa zmluvy s miestnymi jednak na toto
odhŕňanie, ale aj na letnú údržbu.
Pani Bohušová zaslala dňa 23.6.2019 požiadavku, kde upozorňuje na nedostatky,
ktoré sa začali ukazovať v súvislosti s výstavbou novej lávky. Vyregulovanie brehu
zo strany Vrania - veľké kamene neboli fixované ako mali byť, dochádza k ich
uvoľňovaniu pri vyššej hladine vody. Tak pri každej vyššej hladine sa bude tento
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breh uvoľňovať. Úprava terénu nad chodníkom je zlá, pri dažďoch dochádza
k odplavovaniu zeminy na chodník. Daná požiadavka je riešená vedením mesta.
Na budúci týždeň bude prebiehať zo strany mesta vypratávanie odpadkov z
pozemku p. Rachnu. Na základe požiadaviek a sťažností susedov mesto prisľúbilo
určiť niekoľko veľkokapacitných kontajnerov na odpratanie tohto neporiadku. Po
udelení súhlasu p. Rachnovej sa toto uskutoční. Poslanec Pažický požiadal pána
primátora o pomoc v danej veci, ten vyšiel v ústrety.
Poslanec informoval o čerpaní pohotovostného fondu na rok 2019. Tento rok
všetkých 8000 € (ktoré má k dispozícii na tento rok pre tri MČ - Brodno, Vranie
a Zádubnie), pridelil do Vrania. 4000 € na vybudovanie dvoch chodníkov v novej
časti cintorína a na ihrisko 4000 € na základe požiadavky OZ Naše Vranie - na
budove by sa urobili opatrenia proti vandalom.

2)

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

-

Opakovaná požiadavka: Spätne asi pred troma rokmi boli na Mesto Žilina a na
SEVAK doručené žiadosti na vybudovanie kanalizácie (Vranie malo predložiť
najviac zmlúv o budúcej zmluve). Preveriť, ako sa s týmito zmluvami naložilo.
Opakovaná požiadavka: Umiestniť dopravné zrkadlo na ul. Holubia, pri výjazde na
hlavnú cestu. Vozidlá idúce z hora z Holubej ulice nemajú dostatočný výhľad.
Opakovaná požiadavka na OD: Občania opakovane požadujú riešiť situáciu na
konečnej autobusovej zastávke, kde často vznikajú problémy pri otáčaní
autobusov. Aj zo strany zástupcu MP odznel návrh, že by bolo potrebné navrhnúť
nové dopravné značenie - vodorovná žltá čiara, ktoré by situáciu s malými
nákladmi vyriešilo.
OZ Naše Vranie požiadalo o dodanie 2 fúr asfaltovej drte na ihrisko.
Občania požadujú urgentne riešiť opravu brány na cintoríne, brána je hrdzavá,
obávajú sa možného úrazu.
Občania požadujú pravidelne kosiť trávu okolo miestnych komunikácií a čistiť
rigoly.
Pán Tomašec požiadal, aby boli doriešené majetkové vzťahy na cintoríne vo Vraní.
Podáva opakovanú žiadosť na odkúpenie jeho pozemku pod jestvujúcim
cintorínom.
Občania požiadali o vyasfaltovanie časti ulice Ďatlia, k domom súp. č.62 a 63.
Občania upozornili na neporiadok na pozemkoch parc.č. 620, 619, 618 – požadujú
podniknúť kroky zo strany mesta na odstránenie tohoto stavu.
Občania žiadajú vedenie mesta o pomoc v súvislosti s riešením vytekajúcich
obsahov žúmp a septikov. Vo veci kanalizácie občania požadujú od mesta a od
SEVAKu stanovisko, ako sa bude vo Vraní táto situácia riešiť. Občania požadujú
v danej veci o zvolanie mimoriadneho stretnutia občanov za účasti vedenia
mesta Žilina a spoločnosti SEVAK.

-

-

-

3)

Diskusia
Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania
vyjadrili nasledovné postrehy a postoje:
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Pán Podolák – nepamätá si, že by sa autobus otáčal tak ako sa otáča. Toto
riešenie je nelogické. Adresoval dotaz na zástupcu MP - keď podá trestné
oznámenie za poškodzovanie cudzej veci na OO PZ Žilina okolie, či to musí riešiť
Železničná polícia? Rieši to už od roku 2013. Odpoveď poslancov a komisára MP s danou vecou mesto a ani poslanci pomôcť p. Podolákovi nedokážu.
Augustín Maliar – jeden zo štatutárov Urbariátu: Výbor Urbariátu na základe
vzniknutej situácie z mája tohto roku, dňa 21.06.2019 riešil túto situáciu. V prvom
rade, že zidentifikovali parcely – pozemno-knižné parcely KN-E 929/1, 929/2 –
trvalý trávnatý porast (ttp). Obe parcely, jedna je už odtrhnutá sa nachádzajú po
posúdení geotechnika v 45 stupňovej svahovitosti. Nad týmito parcelami vyvierajú
žriedla na základe toho posudku. Táto situácia vznikla na základe dažďov, ktoré
niekoľkonásobne prekročili zrážkové pomery. Pod týmito parcelami sa nachádza
jama o dĺžke 5až6mx85m. Sú to KN-E 1189/1 ttp, 1189/2 ttp, 1189/3 ttp . Tieto
parcely má Urbariát zapísané na LV č. 1056. Nános, jeho väčšia časť zostala na
týchto ich parcelách a zasypala už spomínanú jamu a časť ul. Holubia, mesto toto
odstraňovalo. Svah v zákrute, tá strmina toto čo sa stalo od cesty hore sa stalo na
pozemkoch, kde je vlastníkom Urbariát Vranie. Komunikácia medzi Mestom
a Urbariátom už začala. Pri odvodnení boli zistené drenáže do žriedel, Urbariát
nedal nikomu súhlas s nakladaním s majetkom Urbariátu. Návrh opatrení, tam od
tých žriediel sa prekopali odvodňovacie ryhy do stratena na územie s menšou
svahovitosťou, kde nehrozí taký zosun. Takéto riešenie je iba provizórne. Bolo
zistené, že sú tam nejaké drenážne odvedenia, ktoré vedú do šácht. Urbariát
navrhuje mestu, aby bola v tej spodnej časti osadená pevná zábrana so zákazom
vstupu. Po obidvoch stranách nánosu v tej jame sú vlastníci rekreačných domov
p.Fraštia, p.Slivková, p.Zábrodský, p.Trojak. S touto situáciou oni nemajú nič
spoločné. P. Fraštia a p. Slivková tam mali prístupovú cestu cez tú jamu. Oni sa
cítia, že sú poškodení, že sú bez prístupu, čo nie je vôbec pravda. Pôvodná cesta,
ktorá aj dodnes existuje a je využívaná k týmto ich pozemkom je poza rod. dom č.
219 p. Žofie Jánošovej a to sú parcely KN-E 1188/2 a 1188/1-ostatné plochy.
Gazdovia tadiaľ chodili aj zvážali. Vzhľadom k tomu, že tieto parcely, ktoré sú
zanesené týmto bahnom nie sú zaťažené z našej strany žiadnymi nájomnými
vzťahmi aby tam bola cesta. Výlučným vlastníkom je Urbariát. Zasielajú na mesto
list so stanoviskom k aktuálnej situácii. Poslanec Pažický požiadal o kópiu tohto
listu – bola mu prisľúbená. Mesto navrhuje, aby Urbariát tú ryhu prehĺbil, čo
v mesiaci júli aj chcú spraviť. Budú tam monitorovať situáciu. Toto je stanovisko
Urbariátu, aby sa aj oni nejako bránili.
Pán Coloň – predseda Urbariátu: Vlastníci stavieb v okolí zosuvu mali prístupovú
cestu cez parc. 1189/1,2,3 a z cesty si prekopali svah a urobili si prístupovú cestu
pre autá. Preto oni vyskakujú ale to je trvalý trávny porast, nie komunikácia. Prístup
majú poza dom Jánošových cez pozemok 1188/1 a 1188/2. Z našej strany sú
vysoké medze. Pani Slivková tam má aj bránku. P.Fraštia a p. Slivková sú noví
majitelia, oni to tak kúpili tak tadiaľ si myslia, že je to ich prístup. P. Trojak a p.
Zábrodský, tí majú hlavné vchody z cesty do ľava.
Poslanec sa opakovane opýtal predstavených Urbariátu, či sú ochotní sa stretnúť
s p. prednostom. Zástupcovia Urbariátu vyjadrili ochotu a vôľu sa s vedením mesta
stretnúť, aby sa hľadali spoločné riešenia.
P. Coloň mal pripomienku ku kontajnerom pre p. Rachnu. On je svojprávny človek.
Všetci sa mu na to poskladáme zo svojich daní.
Poslanec Pažický k danému uviedol, že pán Rachno dostal pokutu a nie malú,
z ktorej sa aj tieto kontajnery skoro vyfinancujú. Treba sa nato pozrieť aj z toho
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pohľadu, že to bude pomoc hlavne ľuďom, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti
p. Rachnu.
Dotaz na behajúcich psov po dedine a ich majiteľov, ktorí ich nechávajú pobehovať
a nezbierajú po nich exkrementy. Komisár MP informoval, že treba zavolať keď
budú psy pobehovať po dedine a bude poslaná hliadka, ktorá danú situáciu bude
riešiť s majiteľom, alebo pes bude odvezený do útulku pokiaľ nebude mať majiteľa,
Pán Ján Tomašec vystúpil vo veci vysporiadania jeho pozemku na cintoríne vo
Vraní. Poslanec informoval, že toto nie ojedinelý prípad len vo Vraní, aj v iných MČ
obvodu stále nie sú vysporiadané pozemky pod cintorínmi. Pripravuje sa koncepcia
vysporadúvania takýchto pozemkov – mala by byť poslancom predstavená niekedy
v septembri.
Pani Kasmanová – upozornila na plán výstavby nad p. Samkom. Majú domy pod
ním a majú obavy, že ich bude vyplavovať. Už teraz keď je silnejší dážď, tečú
návaly vody. Teraz sa tam tiež už začína stavať. Keď tam dajú asfalt, tak tá voda
bude valiť a ich vytopí. Prístupová cesta k domom na ul. Ďatlia č. 63 a 62 – je
požiadavka na vyasfaltovanie, je to pozemok mesta. Je to úsek asi 150metrov.
Prístup je potrebný ku pozemkom p.Voštenáková Marta a Tvardeková Emília.
Poslanec informoval o tom, že ak by sa tam aj stavalo, ako vlastníci susedných
pozemkov by mali byť účastníkmi konania. Pokiaľ ide o cestu a prístupy, je to
v kompetencii odboru dopravy, ktorý určuje podmienky prístupovej komunikácie
a potom aj stavebný úrad, kde sa určujú podmienky odvádzania povrchových vôd.
Pani Kasmanová ďalej upozornila na vysokú trávu a veľký neporiadok na
pozemkoch parc.č. 620, 619, 618 vo vlastníctve Makulová Mária a Kvašňovská
Jarmila.
Odznela otázka, ako je to s provizórnym mostom? Poslanec Pažický uviedol, že sa
jedná o dočasný most, ktorý po postavení diaľnice bude s najväčšou
pravdepodobnosťou zrušený.
Pani Bálintová upozornila na problém kanalizácie vo Vraní. Notorický problém, keď
sa septiky vypúšťajú do malého potôčika a keď je toho viac, tak fekálie vytekajú na
cestu. Je presvedčená, že 90 percent sa vypúšťajú fekálie do terénu formou
trativodov. Mesto by malo zabezpečiť veľký fekál s nejakým príspevkom pre
občanov, aby sa tomu predišlo a postupne by sa zároveň žiadalo o projekt
vybudovania kanalizácie. Taký vývoz stojí viac ako 100 € a ľudia to preto radšej
vypúšťajú inde.
Poslanec uviedol, že spolu s ostatnými poslancami obvodu môžu s vedením mesta
prediskutovať takúto možnosť. Mala by sa v prvom rade podporiť dostavba sietí
(voda, kanál) vo všetkých MČ.

4)

Ukončenie
Na záver stretnutia poslanec Pažický poďakoval prítomným za účasť na stretnutí,
za vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. Poďakoval
vedeniu mesta za plnenie doterajších požiadaviek občanov a vyjadril presvedčenie,
že sa bude aj týmito novými požiadavkami dôsledne zaoberať.

Zapísal: Ing. Darina Bobáňová - 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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